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1. Europeiska rådet möttes i Göteborg den 15 och 16 juni för att utfärda politisk vägledning för
unionen. Europeiska rådet

– bekräftade genombrotten i förhandlingarna, enades om ramarna för ett framgångsrikt
genomförande av utvidgningen och fortsatte diskussionen om unionens framtid,

– enades om en strategi för hållbar utveckling och kompletterade Lissabonprocessen för
sysselsättning, ekonomisk reform och social sammanhållning med en miljödimension,

– gav vägledning för en ekonomisk politik som skall upprätthålla tillväxt och främja
strukturreformer,

– gav uttryck för sin beslutsamhet att agera gemensamt i pågående kriser, särskilt i
Mellanöstern och på västra Balkan.

2. Överläggningarna inleddes med en diskussion med Europaparlamentets talman
Nicole Fontaine om de viktigaste frågorna.

I. EUROPAS FRAMTID

3. Utvidgningen och globaliseringen ställer Europeiska unionen inför stora möjligheter och
utmaningar. I och med den öppna debatten om unionens framtid har förberedelser inletts för
en regeringskonferens år 2004. Tillsammans med de pågående ansträngningarna att reformera
och modernisera strukturer och arbetsmetoder kommer detta att bidra till att anpassa unionens
grundfördrag och dess institutioner till nya realiteter och till medborgarnas behov.

4. Processen för ratificering av Nicefördraget kommer att fortsätta så att unionen blir i stånd att
välkomna nya medlemsstater från slutet av 2002. När det gäller folkomröstningen i Irland
bekräftar Europeiska rådet de slutsatser som antogs av rådet (allmänna frågor) i Luxemburg
den 11 juni, där det förklarar sig villigt att på alla sätt hjälpa den irländska regeringen att hitta
en väg framåt. Det framhåller ånyo sitt engagemang för utvidgningen och upprätthållandet av
goda framsteg vid anslutningsförhandlingarna.

Utvidgningen

5. Betydande genombrott har åstadkommits i anslutningsförhandlingarna under det svenska
ordförandeskapet. Målmedvetna ansträngningar av alla parter har gjort det möjligt att uppnå
och överträffa de mål som sattes i Nice för första halvåret 2001.
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6. I rådets slutsatser av den 11 juni beskrivs i detalj de betydande resultat som uppnåtts inom en
rad viktiga områden. Kandidatländerna har gjort imponerande framsteg när det gäller att
uppfylla anslutningskriterierna. Mer än två tredjedelar av förhandlingskapitlen har preliminärt
avslutats med en del kandidatländer. Alla förhandlingskapitel kommer att ha öppnats före
juni månads utgång med en del av de kandidatländer som inledde sina förhandlingar så sent
som förra året. Färdplanen har visat sig utgöra en ambitiös och realistisk ram för
förhandlingarna. Under det tillträdande belgiska och spanska ordförandeskapet kommer
Europeiska unionen att följa färdplanen med oförminskad kraft.

7. Denna nya dynamik måste motsvaras av fortsatta framsteg i kandidatländerna när det gäller
överföring, genomförande och tillämpning av regelverket. De kommer att behöva ägna
särskild uppmärksamhet åt införandet av adekvata administrativa strukturer, reformering av
domstolsväsendet och den offentliga förvaltningen samt åt minoriteternas situation. Särskilda
ansträngningar kommer att ägnas åt stöd till Bulgarien och Rumänien.

8. Kandidatländerna kommer även i fortsättningen att bedömas enbart på grundval av egna
meriter. Principen om differentiering skall gälla. Det gör att de bäst förberedda länderna kan
gå snabbare fram i förhandlingarna och att andra kan hinna i kapp. Överenskommelser – även
delöverenskommelser – som uppnås under förhandlingarna får inte betraktas som slutgiltiga
förrän en övergripande överenskommelse har fastställts.

9. Utvidgningsprocessen är oåterkallelig. Mot bakgrund av de framsteg som hittills gjorts
bekräftar Europeiska rådet att färdplanen är ramen för ett framgångsrikt slutförande av
utvidgningsförhandlingarna. Förutsatt att framstegen när det gäller att uppfylla kriterierna för
anslutning fortsätter i oförminskad takt bör färdplanen göra det möjligt att slutföra
förhandlingarna till slutet av 2002 för de kandidatländer som är redo. Målet är att de skall
kunna delta i valen till Europaparlamentet 2004 som medlemmar.

10. Besluten i Helsingfors har fört Turkiet närmare EU och öppnat nya perspektiv för landets
europeiska strävan. Goda framsteg har gjorts i genomförandet av föranslutningsstrategin för
Turkiet, vilka inbegriper en förstärkt politisk dialog. Rådet välkomnar att Turkiet har lagt
fram ett nationellt program för antagande av regelverket. Ytterligare framsteg på ett antal
områden, som mänskliga rättigheter, är emellertid nödvändiga. Turkiet uppmanas enträget att
vidta konkreta åtgärder för att genomföra prioriteringarna i partnerskapet för anslutning, som
utgör en hörnsten i föranslutningsstrategin. Rådet uppmanas att senast vid årets slut anta en
gemensam finansiell ram för föranslutningsstödet till Turkiet. Det ekonomiska program som
man enats om med Internationella valutafonden måste genomföras med kraft för att skapa
förutsättningar för en ekonomisk återhämtning.

11. Med beaktande av den speciella situationen i varje kandidatland uppmanas dessa att överföra
unionens ekonomiska och sociala mål samt miljömål till sin nationella politik.
Kandidatländernas avsikt att anta initiativet eEuropa+ är ett lyckat exempel. Med början
våren 2003 kommer kommissionen att inkludera kandidatländerna och deras nationella politik
i sin årliga sammanfattande rapport.
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12. Europeiska rådet noterar att kommissionen, i linje med slutsatserna från Nice, inom kort
kommer att lägga fram ett meddelande om frågan om gränsregionerna i syfte att stärka deras
ekonomiska konkurrenskraft.

Europeiska konferensen

13. Europeiska konferensen kommer att i sin nuvarande sammansättning sammankallas under det
belgiska ordförandeskapet. För att stärka unionens partnerskap med Ukraina och Moldova
kommer dessa att senare inbjudas att delta i konferensen.

Samarbetet med Ukraina

14. En stabil och positiv politisk och ekonomisk utveckling i Ukraina är av strategisk betydelse
för Europa. Unionen erkänner Ukrainas strävan att bli en del av Europa och kommer även i
fortsättningen att ge sitt stöd för utveckling av demokratin, de mänskliga rättigheterna,
rättsstatsprincipen och marknadsorienterade ekonomiska reformer. Europeiska rådets
ordförande kommer snart att besöka Ukraina, vilket är ett uttryck för detta stöd.

Debatten om unionens framtid

15. Den öppna debatten om Europeiska unionens framtida utveckling inleddes den 7 mars.
Ordförandeskapets rapport innehåller en redogörelse för alla de positiva initiativ som
genomförts sedan dess. Denna debatt, som engagerar alla delar av samhället, måste föras
aktivt under kommande år. Som en del av förberedelserna inför 2004 års regeringskonferens
inbjuds medlemsstater och kandidatländer att sammanfatta den nationella debatten och
rapportera till de på varandra följande ordförandeskapen. Synpunkter på hur man kan
strukturera den förberedande etappen för 2004 års regeringskonferens och bredda deltagandet
i det arbetet eventuellt, inbegripet skapandet av ett öppet forum, kommer att fortsätta fram till
Europeiska rådet i Laeken.

Förnyelse av institutionerna

16. Unionen måste bistås av moderna, öppna och medborgarorienterade institutioner. Pågående
reformer av unionens samtliga institutioner understryker deras åtagande att nå detta mål. De
nya reglerna för allmänhetens rätt till tillgång till handlingar utgör ett viktigt steg mot en
öppnare union.

17. Av generalsekreterarens rapport om reformeringen av rådets strukturer och arbetsmetoder
framgår det att kompletterande reformer är nödvändiga. Generalsekreteraren kommer, att
lägga fram , företrädesvis till Europeiska rådet i Laeken, detaljerade förslag till ytterligare
åtgärder avsedda att säkerställa ett effektivt råd, grundade på bättre förberedelser inför rådets
möten, effektiv samordning mellan olika rådskonstellationer, och effektivare arbetsmetoder
efter utvidgningen så att Europeiska rådet kan fatta de nödvändiga besluten senast i juni 2002.

18. Budgetprocessen samt genomförandet och kontrollen av budgeten måste anpassas till modern
europeisk standard. En omarbetad budgetförordning bör antas före 2002 års utgång.
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II. EN STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

19. Hållbar utveckling – att tillgodose vår generations behov utan att ge avkall på kommande
generationers – är ett grundläggande mål enligt fördragen. Detta kräver att politiken på det
ekonomiska och sociala området samt miljöområdet behandlas på ett ömsesidigt förstärkande
sätt. Om man misslyckas med att vända trender som hotar den framtida livskvaliteten kommer
samhällets kostnader att öka drastiskt eller dessa trender bli omöjliga att vända. Europeiska
rådet välkomnar kommissionens meddelande om hållbar utveckling, vilket innehåller viktiga
förslag för att hejda sådana trender.

20. Europeiska rådet godkänner en strategi för hållbar utveckling som kompletterar unionens
politiska åtagande om ekonomisk och social förnyelse, innebär ett tillägg av en tredje
dimension till Lissabonstrategin, nämligen miljödimensionen, och fastställer en ny metod för
att utforma politiken. Arrangemangen för att genomföra denna strategi kommer att utformas
av rådet.

21. Klara och stabila mål för hållbar utveckling kommer att medföra betydande ekonomiska
möjligheter. Detta kan ge upphov till en ny våg av tekniska innovationer och investeringar
som genererar tillväxt och sysselsättning. Europeiska rådet uppmanar industrin att ta del i
utvecklingen av ny miljövänlig teknik och i större utsträckning använda den inom sådana
sektorer som energi och transport. Europeiska rådet betonar i detta sammanhang att det är
viktigt att bryta sambandet mellan den ekonomiska tillväxten och resursanvändningen.

En ny metod för att utforma politiken

22. Unionens strategi för hållbar utveckling grundas på principen att de ekonomiska, sociala och
miljömässiga verkningarna av all politik bör behandlas på ett samordnat sätt och beaktas när
beslut fattas. "Att sätta rätt pris" för att bättre återspegla de verkliga samhällskostnaderna för
olika typer av verksamhet skulle ge konsumenter och producenter bättre incitament för deras
dagliga beslut om vilka varor och tjänster som skall produceras eller köpas.

23. För att förbättra samordningen av politiken på medlemsstatsnivå

– uppmanar Europeiska rådet medlemsstaterna att utarbeta sin egen nationella strategi för
hållbar utveckling,

– betonar Europeiska rådet vikten av ett brett samråd med alla berörda parter och
uppmanar medlemsstaterna att fastställa lämpliga nationella samrådsprocesser.

24. För att uppnå bättre politisk samordning i unionen

– kommer Europeiska rådet att vid sina årliga vårmöten ge nödvändig politisk vägledning
för att främja hållbar utveckling i unionen,

– uppmanar Europeiska rådet unionens institutioner att förbättra den inrikespolitiska
samordningen mellan olika sektorer; den övergripande utformningen av strategin för
hållbar utveckling kommer att samordnas av rådet (allmänna frågor).
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– noterar Europeiska rådet att kommissionen i sin åtgärdsplan för bättre lagstiftning, som
skall läggas fram vid Europeiska rådet i Laeken, kommer att införa mekanismer som
säkerställer att alla viktiga politiska förslag innehåller en bedömning av hur hållbarheten
påverkas som skall omfatta eventuella konsekvenser för ekonomi, samhälle och miljö.

25. I syfte att åstadkomma en effektiv översyn av strategin för hållbar utveckling

– uppmanar Europeiska rådet rådet att ägna vederbörlig uppmärksamhet åt
kommissionens meddelande, särskilt förslagen i detta om övergripande mål och
åtgärder, samt det sjätte miljöhandlingsprogrammet och de sektoriella strategierna för
miljöintegrering,

– kommer Europeiska rådet vid sina årliga vårmöten att i enlighet med slutsatserna från
Europeiska rådet i Stockholm gå igenom de framsteg som gjorts vid utarbetandet och
genomförandet av strategin,

– noterar Europeiska rådet att kommissionen kommer att utvärdera genomförandet av en
strategi för hållbar utveckling i sin årliga sammanfattande rapport på grundval av ett
antal huvudindikatorer som skall godkännas av rådet i tid för Europeiska rådet under
våren 2002; samtidigt kommer kommissionen att lägga fram en rapport som innehåller
en bedömning av hur miljötekniken kan främja tillväxt och sysselsättning.

– stöder Europeiska rådet kommissionens arbete på ett utkast till märkning och spårbarhet
av genetiskt modifierade organismer (GMO),

– anmodar Europeiska rådet rådet att ta vederbörlig hänsyn till energi, transport och miljö
i det sjätte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.

Den globala dimensionen

26. Hållbar utveckling kräver globala lösningar. Unionen kommer att försöka göra hållbar
utveckling till ett mål i det bilaterala utvecklingssamarbetet och i alla internationella
organisationer och specialiserade organ. EU bör särskilt främja frågor som rör global
miljöförvaltning och säkerställa att handels- och miljöpolitik stöder varandra. Unionens
strategi för hållbar utveckling utgör en del av unionens förberedelser inför världstoppmötet
2002 om hållbar utveckling. Unionen kommer att försöka nå en "global överenskommelse"
om hållbar utveckling vid toppmötet. Kommissionen åtar sig att lägga fram ett meddelande
senast i januari 2002 om hur unionen bidrar och ytterligare bör bidra till global hållbar
utveckling. I detta sammanhang har unionen ånyo framhållit sitt åtagande att så snart som
möjligt uppnå FN:s mål för offentligt utvecklingsbistånd på 0,7 % av BNP och att
åstadkomma konkreta framsteg för att nå detta mål före världstoppmötet om hållbar
utveckling i Johannesburg 2002.
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Prioritering av miljöområden för hållbarhet

27. Med utgångspunkt i kommissionens meddelande om hållbar utveckling, sjätte
miljöhandlingsprogrammet och de sektoriella strategierna för miljöintegrering, har Europeiska
rådet som ett första steg, valt ut ett antal primära mål och åtgärder som en allmän riktlinje för
utvecklingen av den framtida politiken på fyra prioriterade områden, nämligen
klimatförändringar, transporter, folkhälsa och naturresurser, vilket alltså innebär en
komplettering av besluten om sociala och ekonomiska frågor från Europeiska rådet i
Stockholm.

Kamp mot klimatförändringar

28. Utsläpp av växthusgaser som härrör från mänsklig verksamhet bidrar till global uppvärmning
med återverkningar på världens klimat. Därför måste konferensen med parterna i mitten av
juli i Bonn bli framgångsrik. Gemenskapen och dess medlemsstater har föresatt sig att
uppfylla sina egna åtaganden i enlighet med Kyotoprotokollet. Kommissionen kommer att
utarbeta ett förslag för ratificering före utgången av 2001 så att unionen och dess
medlemsstater kan uppfylla sina åtaganden att snabbt ratificera Kyotoprotokollet. Europeiska
unionen kommer att arbeta för att säkerställa bredast möjliga deltagande av industrialiserade
länder i ett försök att säkerställa att protokollet träder i kraft 2002. För att stärka unionens
insatser på detta område

– bekräftar Europeiska rådet på nytt sitt åtagande att fullfölja Kyotomålen och att
senast 2005 uppnå påvisbara framsteg med att leva upp till dessa åtaganden. Eftersom
Kyotoprotokollet endast är ett första steg, godkänner Europeiska rådet de mål som
fastställs i sjätte miljöhandlingsprogrammet,

– och dessutom sin beslutsamhet att uppfylla det vägledande målet för de förnybara
energikällornas bidrag till bruttoelanvändningen år 2010 på 22 % på gemenskapsnivå
enligt direktivet om förnybar energi,

– uppmanar Europeiska rådet Europeiska investeringsbanken att främja strategin för
hållbar utveckling och att samarbeta med kommissionen vid genomförandet av EU:s
klimatförändringspolitik.

Säkerställande av hållbara transporter

29. En hållbar transportpolitik bör innefatta åtgärder mot ökande trafikvolymer och stockningar,
buller och föroreningar och uppmuntra användningen av miljövänliga transportsätt samt
fullständig internalisering av de sociala och miljörelaterade kostnaderna. Åtgärder krävs för
att sambandet mellan transporttillväxt och BNP-tillväxt skall brytas, särskilt genom en
övergång från vägtransporter till järnvägs- och sjötransporter samt kollektivtrafik. För att
uppnå detta
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– uppmanar Europeiska rådet Europaparlamentet och rådet att senast 2003 anta
reviderade riktlinjer för transeuropeiska transportnät på grundval av ett kommande
förslag från kommissionen för att när så är lämpligt prioritera infrastrukturinvesteringar
i kollektivtrafik och järnvägar, inre vattenvägar, närsjöfart, intermodala transporter och
effektiv samtrafik,

– noterar Europeiska rådet att kommissionen kommer att föreslå en ram för att säkerställa
att priserna för de olika transportsätten senast 2004 bättre återspeglar samhällets
kostnader.

Hoten mot folkhälsan

30. Europeiska unionen måste reagera på medborgarnas oro över livsmedlens säkerhet och
kvalitet, användningen av kemikalier och frågor som rör utbrott av smittsamma sjukdomar
och antibiotikaresistens. Europeiska rådet

– noterar kommissionens avsikt att lägga fram formella förslag och uppmanar rådet och
Europaparlamentet att anta dem så att den nya kemikaliepolitiken kan tillämpas
senast 2004 och därmed garantera att kemikalier inom en generation endast tillverkas
och används på ett sådant sätt att de inte leder till några väsentliga konsekvenser för
hälsa och miljö,

– noterar kommissionens avsikt att i slutet av 2001 lägga fram handlingsplaner för att ta
itu med frågor som rör utbrott av smittsamma sjukdomar och antibiotikaresistens,

– vädjar till Europaparlamentet och rådet att dra nytta av de påtagliga framsteg som gjorts
och att snabbt enas om det slutliga antagandet av förordningen om Europeiska
livsmedelsmyndigheten och livsmedelslagstiftningen för att följa den tidsplan som
Europeiska rådet godkänt i Nice och Stockholm.

– begär att möjligheten av att inrätta ett europeiskt nätverk för övervakning och tidig
varning avseende hälsofrågor skall utredas.

Att förvalta naturresurser på ett mer ansvarsfullt sätt

31. Sambandet mellan ekonomisk tillväxt, förbrukning av naturresurser och generering av avfall
måste förändras. Hög ekonomisk effektivitet måste gå hand i hand med hållbar användning av
naturresurserna och avfallsnivåer, med bibehållande av den biologiska mångfalden, bevarande
av ekosystemen och undvikande av ökenspridning. För att möta dessa utmaningar enas
Europeiska rådet om följande:

– Den gemensamma jordbrukspolitiken och dess framtida utveckling bör bland annat ha
som mål att bidra till att hållbar utveckling åstadkoms genom att lägga ytterligare
tonvikt vid att främja hälsosamma produkter av god kvalitet, tillverkningsmetoder som
är hållbara ur miljösynpunkt inklusive ekologisk produktion, förnybara råmaterial och
skydd av den biologiska mångfalden.
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– Översynen av den gemensamma fiskeripolitiken 2002 bör på grundval av en bred
politisk debatt inriktas på trycket från fisket genom att EU:s fiskeansträngningar
anpassas till nivån på de tillgängliga resurserna med beaktande av de sociala
konsekvenserna och behovet av att undvika överfiske.

– EU:s integrerade produktpolitik, som syftar till att minska resursanvändningen och
avfallets påverkan på miljön bör genomföras i samarbete med näringslivet.

– Minskningen i den biologiska mångfalden skall hejdas med syftet att detta mål skall nås
senast 2010 i enlighet med sjätte miljöhandlingsprogrammet.

Integrering av miljöhänsyn i gemenskapens politik

32. Rådet uppmanas att färdigställa och ytterligare utveckla sektorsstrategierna för integrering av
miljöhänsyn i alla gemenskapens relevanta politikområden så att de kan genomföras snarast
möjligt och att lägga fram resultatet av detta arbete för Europeiska rådets vårmöte 2002.
Relevanta mål enligt det kommande sjätte miljöhandlingsprogrammet och strategin för hållbar
utveckling bör beaktas.

III. FULL SYSSELSÄTTNING OCH KVALITET I ARBETET I EN
KONKURRENSKRAFTIG UNION – UPPFÖLJNING AV EUROPEISKA RÅDET I
STOCKHOLM

De allmänna ekonomiska utsikterna och de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska
politiken

33. Förra året gjorde ekonomin i EU väsentliga framsteg. Tillväxten var hög och arbetslösheten
gick ner till den lägsta nivån under en tioårsperiod. Sedan dess har det internationella
ekonomiska klimatet försämrats avsevärt och tillväxtutsikterna i unionen har försvagats. Den
stora inre marknaden i kombination med euron ger dock en stark och stabil grund för inhemsk
tillväxt som är mindre utsatt för valutafluktuationer. Grundvalarna för den europeiska
ekonomin är fortfarande starka.

34. Unionen kommer att fortsätta att med beslutsamhet genomföra den ekonomisk-politiska
strategi som fastställs i de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Den måste
även fortsättningsvis tillämpa en tillväxt- och stabilitetsinriktad makroekonomisk politik.
Konjunkturanpassade offentliga finanser bör röra sig i riktning mot, eller bibehålla, balans
eller överskott under de kommande åren, på den grund som fastställs i de allmänna
riktlinjerna för den ekonomiska politiken. De automatiska stabilisatorerna bör tillåtas fungera
där så är möjligt. Uppkommande inflationstryck bör bekämpas genom åtgärder på
utbudssidan för att undanröja flaskhalsar på arbets- och produktmarknaden, och genom att,
vid behov, styra efterfrågan med hjälp av skattepolitiken
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35. För att nå unionens strategiska målsättning är det nödvändigt att med kraft sträva efter att
modernisera den europeiska ekonomin. Ett snabbt genomförande av strukturreformer i syfte
att förbättra konkurrenskraften på marknaderna för varor, tjänster och kapital är avgörande.
Insatser för att förenkla den inre marknadens regelverk måste fortsätta. Endast en beslutsam
politik enligt dessa riktlinjer kan säkerställa att den goda cirkeln med skapande av
sysselsättning och ökande välstånd i EU:s ekonomi under de senaste åren kan fortsätta.
Medlemsstaterna måste dra nytta av unionens hela arbetskraftsreserv genom att förbättra
kvinnors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och öka sysselsättningsgraden bland
äldre arbetstagare.

36. Europeiska rådet välkomnar de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och gemenskapens
ekonomiska politik och rekommenderar rådet att anta dem. Det faktum att även främjandet av
en hållbar utveckling innefattas i de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och
gemenskapens ekonomiska politik är en utveckling som välkomnas. I enlighet med de
övergripande riktlinjerna från Europeiska rådets vårmöte står de allmänna riktlinjerna för
medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik i centrum för ekonomisk
strategisamordning.

Information till och samråd med arbetstagare

37. Europeiska rådet uppmanar rådet och Europaparlamentet att fortsätta arbetet mot ett
antagande av direktivet om information till och samråd med arbetstagare på grundval av den
enighet som nyligen nåddes i rådet.

Skattepaketet

38. I fråga om skattepaketet har framsteg gjorts, och rådet har godkänt åtgärder för att säkerställa
ett slutligt avgörande före utgången av 2002. Rådet bör regelbundet informera Europeiska
rådet om hur arbetet framskrider.

Telekommunikationspaketet

39. Avsevärda framsteg har gjorts när det gäller de lagförslag som telekommunikationspaketet
består av. Det är angeläget att rådet och Europaparlamentet gör allt för att se till att paketet
slutligt antas enligt slutsatserna från Lissabon före utgången av 2001.

Det gemensamma europeiska luftrummet

40. Europeiska rådet erinrade om betydelsen av initiativet till ett gemensamt europeiskt luftrum
och noterade att kontakter har tagits mellan de berörda medlemsstaterna när det gäller frågan
om dess territoriella tillämpning. Rådet hoppas att dessa kontakter kommer att leda till en snar
överenskommelse. Kommissionen avser att lägga fram detaljerade förslag i syfte att upprätta
ett gemensamt europeiskt luftrum senast 2004.

Gemenskapspatent

41. Den gemensamma strategi som nyligen antogs av rådet i samband med överenskommelsen att
inleda de nödvändiga förfarandena för att revidera den europeiska patentkonventionen är ett
viktigt steg i riktning mot förverkligandet av ett gemenskapspatent före utgången av 2001.
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Säte för olika organ

42. Europeiska rådet kommer att fortsätta sina ansträngningar för att förbereda ett beslut om
lokaliseringen av ett antal framtida organ, med beaktande av att det beslut som fattades i
Edinburgh 1992 fortfarande är tillämpligt.

Att möta den utmaning som en åldrande befolkning utgör

43. Det behövs en övergripande strategi för att möta den utmaning som en åldrande befolkning
utgör. Europeiska rådet stöder de tre allmänna principerna för att säkra pensionssystemens
hållbarhet på lång sikt enligt rådets definition: Att trygga pensionssystemens förmåga att
uppnå de sociala målen, att se till att pensionssystemen är ekonomiskt hållbara och att anpassa
sig till nya sociala behov. I linje med slutsatserna från Lissabon och Stockholm bör rådet i
enlighet med den öppna samordningsmetoden och på grundval av en gemensam rapport från
Kommittén för socialt skydd och Kommittén för ekonomisk politik

– utarbeta en lägesrapport till Europeiska rådet i Laeken, på grundval av ett meddelande
från kommissionens om målen och arbetsmetoderna i fråga om pensioner, som en
förberedelse av Europeiska rådet under våren 2002,

– förbereda en första rapport för Europeiska rådet under våren 2002 om riktlinjerna i fråga
om hälso- och sjukvård samt omsorg för äldre.

Resultatet av arbetet kommer att införlivas i de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska
politiken.

De yttersta randområdena

44. Europeiska rådet noterade de beslut som rådet antagit i enlighet med, i första hand,
bestämmelserna i artikel 299 i fördraget beträffande de yttersta randområdena inom
jordbruks- och struktursektorn.

WTO

45. Ett starkt och öppet regelbaserat multilateralt handelssystem bidrar till unionens strategiska
mål, inbegripet främjandet av ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och de sociala
dimensionerna av globaliseringen. Inledningen av en ambitiös och välavvägd ny runda
multilaterala handelsförhandlingar vid WTO:s fjärde ministerkonferens i Doha i november är
fortfarande unionens mål. En sådan runda bör svara mot intressena hos alla
WTO-medlemmar, och särskilt dem i utvecklingsländerna, och visa att handelssystemet kan
motsvara det civila samhällets intressen. Europeiska rådet välkomnar den nya grunden för
nära transatlantiskt samarbete såsom uttalats i förklaringen från toppmötet EU–USA i
Göteborg. Alla WTO-partner uppmanas att arbeta konstruktivt och flexibelt för att skapa
samförstånd i Doha.
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IV. UPPFÖLJNING AV EUROPEISKA RÅDET I TAMMERFORS

46. Att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa är fortfarande en ytterst viktig fråga för
de europeiska medborgarna. Det är av avgörande betydelse att hela skalan av politiska
riktlinjer, prioriteringar och åtgärder som godkändes av Europeiska rådet i Tammerfors
genomförs inom de fastställda tidsfristerna. Det krävs förstärkta insatser från
medlemsstaternas sida och rådet för att skynda på arbetet fram till Europeiska rådet i Laeken i
december, då en ingående diskussion för att bedöma framstegen kommer att hållas.

V. SAMARBETE FÖR FRED OCH SÄKERHET

Den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP)

47. Europeiska unionen har åtagit sig att utveckla och avpassa sina resurser, strukturer och
förfaranden i syfte att förbättra sin förmåga att åta sig hela skalan av uppgifter inom
konfliktförebyggande och krishantering med användande av militära och civila resurser. Som
det återspeglas i ordförandeskapets rapport och de bilagor till denna som antagits av rådet
stärker utvecklingen av ESFP unionens förmåga att bidra till internationell fred och säkerhet i
enlighet med principerna i Förenta nationernas stadga. Europeiska rådet erkänner att FN:s
säkerhetsråd har det primära ansvaret för att bevara internationell fred och säkerhet.

48. Nya konkreta mål har satts upp för civila aspekter av krishantering som bör ha uppnåtts
senast 2003 genom frivilliga bidrag. De permanenta politiska och militära strukturerna har
upprättats inom rådet och rådets sekretariat. Grunden har lagts för att framgångsrikt slutföra
konferenserna om förbättrad militär kapacitet och om polisiära resurser under nästa
ordförandeskap.

49. Framsteg har gjorts när det gäller att utveckla permanenta och fungerande förbindelser med
Nato. Man har kommit överens om och genomfört permanenta arrangemang för samråd och
samarbete, vilket det nära samarbetet kring krishanteringen på västra Balkan utgör ett
exempel på. En överenskommelse behövs snarast om arrangemang som ger EU tillgång till
Natos tillgångar och resurser.

50. Arrangemang har tillämpats när det gäller samråd och deltagande av europeiska
Nato-medlemmar som inte är medlemmar i EU, och andra länder som är kandidater till
anslutning till EU, samt i fråga om förbindelserna med Kanada och andra potentiella partner,
som Ryssland och Ukraina.

51. Det tillträdande belgiska ordförandeskapet uppmanas att tillsammans med
generalsekreteraren/den höge representanten fortsätta arbetet med ESFP, och att rapportera
om framstegen mot att uppnå målet att snabbt åstadkomma ett operativt EU. Fortsatta
framsteg behövs så att ett beslut i denna riktning kan fattas så snart som möjligt och senast vid
Europeiska rådet i Laeken.
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Konfliktförebyggande

52. Europeiska rådet godkände EU:s program för förebyggande av våldsamma konflikter som
kommer att förbättra unionens kapacitet att konsekvent tillämpa förfarandet med tidig varning
samt genomföra analyser och åtgärder. Konfliktförebyggande är ett av de huvudsakliga målen
när det gäller unionens yttre förbindelser och bör integreras i alla dess relevanta aspekter,
inbegripet i den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken,
utvecklingssamarbete och handel. Framtida ordförandeskap, kommissionen och
generalsekreteraren/den höge representanten uppmanas att främja genomförandet av
programmet och att utfärda rekommendationer för dess vidare utveckling. Europeiska rådet
välkomnar Sveriges beredvillighet att stå som värd för ett regionalt möte med organisationer
som är engagerade i konfliktförebyggande i Europa.

Samarbetet mellan EU och FN

53. Rådet har fattat viktiga beslut i syfte att förstärka den politiska dialogen och förbättra
samarbetet mellan Europeiska unionen och FN. Betydande framsteg har gjorts när det gäller
att bygga upp ett effektivt partnerskap med FN inom konfliktförebyggande och krishantering
men även när det gäller utvecklingssamarbete, humanitära frågor, asylpolitik och
flyktingbistånd. Detta partnerskap har stärkts ytterligare genom ömsesidigt förstärkande
strategier avseende konfliktförebyggande och genom att det säkerställts att
Europeiska unionens framväxande militära och civila resurser bidrar med ett faktiskt
mervärde till FN:s krishanteringsinsatser. Västra Balkan, Mellanöstern och Afrika kommer att
ges högsta prioritet i detta förstärkta samarbete. Ingåendet av ramavtal mellan
Europeiska gemenskapen och relevanta FN-organ kommer att förstärka samarbetet.

54. Europeiska rådet antog ett uttalande om förebyggande av spridning av ballistiska missiler
(se bilaga I).

VI. TRANSATLANTISKA FÖRBINDELSER

Förbindelserna mellan EU och USA

55. Närvaron av USA:s president George W. Bush den 14 juni vid toppmötet mellan EU och
USA i Göteborg erbjöd ett tillfälle att på nytt bekräfta de centrala värden och gemensamma
mål som utgör grunden för den transatlantiska gemenskapen.

56. De områden som fastställdes för vidare samarbete eller en gemensam utrikespolitisk insats
innefattade Mellanöstern, västra Balkan och Koreahalvön.

57. EU och USA enades om att klimatförändringar är den mest brådskande utmaningen på
miljöområdet. Båda parter konstaterade att de är oeniga om Kyotoprotokollet och dess
ratificering. Emellertid uttryckte de båda en beslutsamhet att leva upp till nationella åtaganden
och förpliktelser enligt konventionen om klimatförändringar. Man erkände behovet av en
fortsatt dialog. Europeiska rådet välkomnar USA:s utfästelser att inte blockera
Kyotoprocessen och att arbeta konstruktivt vid den förestående sjätte partskonferensen i
Bonn. Ledarna för EU och USA enades även om att inrätta en högnivågrupp för
klimatförändringar, bestående av personliga företrädare.
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58. Man enades om behovet av en integrerad och övergripande strategi för att bekämpa hiv/aids,
särskilt i Afrika. Behovet av att underlätta bredast möjliga tillhandahållande av läkemedel
som är överkomliga i pris och medicinskt effektiva betonades.

59. Att den långvariga tvisten mellan EU och USA i fråga om bananer framgångsrikt kunnat lösas
är ett välkommet framsteg, och förhoppningen är att lika tillfredsställande lösningar snart
kommer att uppnås i fråga om andra olösta tvister, bland annat inom stålsektorn. USA
anmodas att tillsammans med unionen vid nästa ministerkonferens inom WTO verka för att
en ny global runda av multilaterala handelsförhandlingar inleds som tecken på ett starkt
partnerskap mellan EU och USA inom WTO för vidmakthållande av ett öppet, rättvist och
starkt system av multilaterala handelsregler.

Förbindelserna mellan EU och Kanada

60. Toppmötet mellan EU och Kanada den 21 juni 2001 markerar 25-årsdagen av ramavtalet
mellan EG och Kanada och understryker unionens nära, produktiva och fortlöpande
samarbete med Kanada om ett stort antal internationella frågor av gemensamt intresse och
betydelse för båda parter.

VII. YTTRE FÖRBINDELSER

EU-Ryssland

61. Betydande steg har tagits för att utforma ett partnerskap med Ryssland grundat på
gemensamma värderingar, intensifierad dialog och framsteg på områden som för EU är av
starkt intresse. Vid det toppmöte som nyligen hölls mellan EU och Ryssland enades man
bland annat om att verka för en fördjupad dialog och ett närmare samarbete om politiska
frågor och säkerhetsfrågor i Europa, att utforma ett koncept för ett gemensamt europeiskt
ekonomiskt samarbetsområde, fortsätta dialogen om samarbete på energiområdet och inleda
ett samarbete om flygfrågor, däribland överflygningar över Sibirien. Ett centralt beslut vid
Europeiska rådets möte i Stockholm var att göra det möjligt för EIB att bevilja lån till utvalda
miljöprojekt i Ryssland. De framsteg som EIB redan gjort i fråga om den tänkbara
finansieringen av prioriterade projekt välkomnas. Andra positiva framsteg är inledandet av en
dialog på ministernivå om rättsliga och inrikes frågor, återupptagandet av dialogen mellan
finansministrarna och inledandet av en dialog om Kaliningrad.

62. Situationen i Tjetjenien utgör alltjämt en källa till djup oro. Konflikten måste få en politisk
lösning inom det snaraste. Rapporterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna måste
även i fortsättningen noggrant utredas så att förövarna kan ställas inför rätta. Vid toppmötet
mellan EU och Ryssland kom man överens om att OSSE:s stödgrupp skall återvända till
Tjetjenien, vilket bekräftades den 15 juni. Ryssland har bekräftat sin beredvillighet att
samarbeta med Europeiska unionen när det gäller att tillhandahålla program för humanitärt
bistånd.

63. Även situationen för oberoende medier i Ryssland ger också anledning till farhågor.
Europeiska unionen kommer att fortsätta att på nära hålla följa utvecklingen på området. Som
man enades om vid toppmötet mellan EU och Ryssland behövs det i ett modernt demokratiskt
samhälle ett starkt civilt samhälle. Yttrandefrihet och pluralism inom medierna är väsentliga
demokratiska principer och centrala värden i ett äkta partnerskap mellan EU och Ryssland.
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Den nordliga dimensionen

64. Europeiska rådet har godkänt den politiska vägledningen och uppföljningsförfarandena i
dokumentet "Uttömmande rapport om den nordliga dimensionen i EU-politiken" som
ordförandeskapet och kommissionen utarbetat mot bakgrund av utrikesministrarnas konferens
i Luxemburg den 9 april 2001. Genomförandet av handlingsplanen från Feira bör inom alla
sektorer fortsätta i nära samarbete med partnerländerna, varvid kommissionen kommer att
spela en ledande roll för att säkerställa kontinuitet. Att de internationella finansinstituten och
kommissionen inlett arbetet med "miljöpartnerskap för den nordliga dimensionen" (Northern
Dimension Environmental Partnership – NDEP) kommer att bidra till att mobilisera stöd för
projekt som rör miljö och kärnsäkerhet, bland annat genom att en givarkonferens anordnas
före årets slut. Det danska ordförandeskapet avser att anordna ett möte på hög nivå för att dra
upp riktlinjerna för framtida åtgärder från och med 2003.

Västra Balkan

65. Med utgångspunkt i de åtaganden som ingicks vid toppmötet i Zagreb har länderna i regionen
gjort glädjande framsteg på vägen mot demokrati, marknadsekonomi och fredlig samexistens.
Ingåendet av stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien och Kroatien samt kommissionens avsikt att om möjligt senast vid årets slut
lägga fram förhandlingsdirektiv för stabiliserings- och associeringsavtal med Albanien
understryker framstegen.

66. Unionen kommer att fortsätta att stödja alla ansträngningar för att föra länderna i regionen
närmare det gemensamma målet att integreras i de europeiska strukturerna på grundval av
slutsatserna och rekommendationerna i rådets första översynsrapport om stabiliserings- och
associeringsprocessen. Detta visar vägen, inte minst på de områden där det behövs mer
påtagliga framsteg som i fråga om skydd av minoriteternas rättigheter, flyktingarnas
återvändande och regionalt samarbete. Särskild uppmärksamhet behöver även ägnas åt
samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. Vid genomförandet av ingångna stabiliserings- och
associeringsavtal kommer man att ta i beaktande den politik som de berörda länderna för på
dessa områden. Europeiska rådet stöder ett snart återupptagandet av fri flodtrafik på Donau.

67. Europeiska rådet har antagit ett uttalande om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
(se bilaga II).

68. Det första mötet i den rådgivande expertgruppen EU–Förbundsrepubliken Jugoslavien, vilket
jämnar vägen för ett stabiliserings- och associeringsavtal, samt den kommande konferensen
mellan givarna till Förbundsrepubliken Jugoslavien är konkreta exempel på EU:s stöd till
Förbundsrepubliken Jugoslavien. Europeiska rådet uppmanar Förbundsrepubliken
Jugoslavien/de serbiska myndigheterna att fortsätta på den inslagna vägen mot fullständigt
samarbete med Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien.

69. Samtliga parter uppmanas enträget att i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244
konstruktivt medverka i genomförandet av den konstitutionella ramen för temporärt självstyre
i Kosovo och delta i förberedelserna inför de val som kommer att hållas i hela Kosovo senare
i år. Kraftfulla insatser gentemot extremister och organiserad brottslighet i Kosovo liksom i
hela regionen understöds.
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70. Rådets nyligen genomförda översyn av EU:s prioriteringar inom stabilitetspakten kommer att
skärpa innehållet i pakten, inte minst inför den regionala konferensen senare i år.

Mellanöstern

71. Europeiska rådet stöder helt och fullt rekommendationerna från den
undersökningskommission som inrättades i Sharm el-Sheikh. På grund av att båda parter har
godtagit dem i deras helhet utgör de den bästa grunden för att återuppta fredsprocessen. Det är
viktigt att snabbt enas om vilka åtgärder som bör vidtas samt om tidsplanen för hur de fullt ut
skall genomföras, med tanke på parterna och stabiliteten i regionen.

72. Efter så många tragiska händelser kan vi nu se en öppning. Europeiska rådet välkomnar den
palestinsk-israeliska arbetsplanen för genomförande av säkerhet. Detta kräver en reell
utfästelse att få till stånd förbättringar i säkerhetsläget samt att avspärrningarna avlägsnas.
Europeiska rådet efterlyser även total frysning av bosättningsverksamheten.

73. En "avkylningsperiod" bör snarast inledas så att man kan genomföra ytterligare
förtroendeskapande åtgärder som leder till att allomfattande och meningsfulla förhandlingar
om ett avtal grundat på FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 och 338 återupptas.

74. Europeiska rådet välkomnar och lovordar den höge representantens rapport och hyllar hans
insatser. Europeiska rådet delar hans uppfattning att

– ett återskapat förtroende kräver att situationen på plats med det snaraste förbättras,

– vårt stöd till ett återupprättat samarbete mellan de civila samhällena krävs för att tron på
fred skall återskapas,

– vi, eftersom Europas åtagande att stödja de palestinska institutionerna och den
palestinska ekonomin står fast, bör arbeta vidare inom en internationell insats.

Europeiska rådet priorterar även stabilitet och välstånd i hela Medelhavsområdet. I detta syfte
kommer Europeiska unionen att fortsätta att fullt ut använda sig av Barcelonaprocessen, och
därmed även av associeringsavtalen.

Europeiska rådet uppmanar den höge representanten att fullfölja sina ansträngningar i nära
samarbete med ordförandeskapet och kommissionen samt med parterna, Förenta staterna och
andra aktörer med sikte på en fortsatt aktiv roll för EU. Europeiska rådet uppmanar honom att
vid behov utfärda nya politiska rekommendationer.
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Algeriet

75. Europeiska unionen uppmanar enträget alla de ansvariga i Algeriet att agera för att få ett slut
på pågående konfrontationer och våld. Unionen uppmanar myndigheterna att inleda ett
politiskt initiativ för att, genom en dialog mellan alla algerier, få ett slut på krisen.

76. Europeiska unionen är redo att hjälpa till med de politiska, ekonomiska och sociala reformer
som krävs för att återupprätta fred, stabilitet och välstånd.

Östtimor

77. Europeiska rådet uttrycker sitt stöd för de kommande valen till den konstituerande
församlingen i Östtimor. Det förväntar sig att detta stora steg kommer att ge Östtimors folk en
författning, dess första valda regering och den politiska ramen för självständighet.

Koreahalvön

78. Europeiska rådet välkomnar resultatet av EU:s delegation på hög nivå till de båda koreanska
staterna. Dialogen och samarbetet mellan de båda koreanska staterna, icke-spridning samt
mänskliga rättigheter kommer fortsatt att utgöra frågor av vital betydelse för fortsatta
framsteg i utvecklingen av unionens förbindelser med Demokratiska folkrepubliken Korea.

o
o o

79. Europeiska rådet har noterat de dokument och rapporter som lagts fram för Europeiska rådet
samt de antagna slutsatser som finns i dessa (se bilaga III). Europeiska rådet uppmanar
institutionerna att så skyndsamt som möjligt göra operativ uppföljning och att därvid när så är
lämpligt beakta de politiska riktlinjerna i slutsatserna.

____________________
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