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 Nyt kun Euroopan unioni ottaa käyttöön yhteisen rahan, kun sen laajentuminen on 
peruuttamatonta ja kun se aloittaa tärkeän keskustelun tulevaisuudestaan, 
Laekenissa 14. ja 15. joulukuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi uutta pontta 
unionin yhdentymiskehityksen vahvistamiselle. 

 
 Ennen Eurooppa-neuvoston kokouksen alkua keskusteltiin Euroopan parlamentin 

puhemiehen Nicole Fontainen kanssa tärkeimmistä esityslistalla olevista asioista. 
 
 
I. UNIONIN TULEVAISUUS 
 
Laekenin julistus 
 
 Nizzassa vahvistettujen päätelmien johdosta Eurooppa-neuvosto antoi liitteessä I 

olevan julistuksen. Julistus ja siitä johtuvat uudet näkymät merkitsevät kansalaisille 
ratkaisevaa askelta kohti yksinkertaisempaa unionia, joka pyrkii määrätietoisemmin 
päätavoitteisiinsa ja on näkyvämmin esillä maailmassa. Varmistaakseen seuraavan 
hallitustenvälisen konferenssin mahdollisimman laajan ja avoimen valmistelun 
Eurooppa-neuvosto päätti kutsua koolle valmistelukunnan, jonka puheenjohtajana 
on Valéry Giscard d'Estaing ja varapuheenjohtajina Giuliano Amato ja Jean-Luc 
Dehaene. Kaikki ehdokasvaltiot osallistuvat valmistelukunnan työhön. Samaan 
aikaan valmistelukunnan kanssa toimii keskustelufoorumi, jossa voidaan koota ja 
laajentaa unionin tulevaisuudesta jo aloitettua julkista keskustelua. 

 
 Jo valmistelukunnan työn aikana voidaan toteuttaa joitakin toimenpiteitä 

perussopimuksia muuttamatta. Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto toteaa, että se 
on tyytyväinen eurooppalaista hallintotapaa koskevaan komission valkoiseen 
kirjaan samoin kuin neuvoston pääsihteerin aikomukseen tehdä ennen Barcelonan 
Eurooppa-neuvoston kokousta ehdotuksia neuvoston rakenteiden ja toiminnan 
mukauttamisesta laajentumiseen. Eurooppa-neuvosto tekee Sevillan kokouksessaan 
tästä johtopäätökset tulevaa toimintaa ajatellen. Eurooppa-neuvosto suhtautuu 
samoin myönteisesti korkean tason neuvoa-antavan työryhmän (Mandelkern-
ryhmän) loppuraporttiin säädösten laadusta sekä komission tiedonantoon säädösten 
yksinkertaistamisesta, jonka pitäisi johtaa konkreettisen toimintasuunnitelman 
laatimiseen vuoden 2002 alkupuoliskolla. 

 
 
Euroon siirtyminen 
 
 Euroseteleiden ja -metallirahojen käyttöön ottaminen 1. tammikuuta 2002 on 

historiallisen kehityksen huippukohta, joka on ratkaisevan tärkeä Euroopan 
rakentamiselle. Kaikin mahdollisin toimin on pyritty varmistamaan, että euron 
käyttöönotto käytännössä onnistuisi. Tämän pitäisi helpottaa euron käyttämistä 
kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroalue on vastedes vakauttava tekijä siihen 
osallistuville maille suojaten niitä keinottelulta ja rahoitusmarkkinoiden 
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voimakkailta vaihteluilta. Se vahvistaa sisämarkkinoita ja edesauttaa kestävää 
kasvua edistävien talouden perustekijöiden pitämistä terveinä. Euro lähentää 
toisaalta kansalaisia unioniin antaen konkreettisen ja näkyvän osoituksen yhteisen 
Euroopan rakentamishankkeesta. Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto on 
tyytyväinen siihen, että neuvosto ja Euroopan parlamentti tekivät äskettäin 
päätöksen, jonka tarkoituksena on vähentää huomattavasti rajatylittävien 
euromääräisten maksujen kustannuksia. 

 
Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 
 
 Eurooppa-neuvosto antoi liitteessä II olevan julkilausuman Euroopan turvallisuus- 

ja puolustuspolitiikan toimintakyvystä ja hyväksyi puheenjohtajavaltion 
selvityksen. Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan jatkuvan kehittymisen, 
sekä siviilialan että sotilaallisen toimintakykynsä vahvistamisen ja asianomaisten 
unionin rakenteiden perustamisen ansiosta sekä Brysselissä 19. marraskuuta 2001 
pidettyjen sotilaallisia voimavaroja ja poliisivoimavaroja käsitelleiden 
konferenssien johdosta unioni pystyy nyt toteuttamaan kriisinhallintaoperaatioita. 
Unioni on päättänyt saattaa pikaiseen päätökseen järjestelyt Naton kanssa. Näillä 
vahvistetaan Euroopan unionin voimavaroja toteutettaessa kaikkiin Petersbergin 
tehtäviin liittyviä kriisinhallintaoperaatioita. Samoin Nizzan järjestelyiden 
toteuttaminen kumppaneiden kanssa vahvistaa unionin mahdollisuuksia toteuttaa 
kriisinhallintaoperaatioita. Kehittämällä käytössään olevia voimavaroja unioni voi 
vähitellen toteuttaa yhä monimutkaisempia operaatioita. 

 
 
Laajentuminen 
 
 Komission asiakirja "Kohti onnistunutta laajentumista", määräaikaiskertomukset ja 

tarkistetut liittymiskumppanuudet muodostavat vakaat puitteet vastedes 
peruuttamattoman liittymisprosessin onnistumiselle. Berliinin Eurooppa-neuvosto 
vahvisti laajentumiselle rahoituspuitteet. 

 
 Viime kuukausien aikana neuvotteluissa on edistytty huomattavasti ja viiveitä on 

kurottu umpeen. Euroopan unioni on päättänyt viedä liittymisneuvottelut 
tuloksekkaaseen päätökseen vuoden 2002 loppuun mennessä niiden 
ehdokasvaltioiden kanssa, jotka ovat valmiita liittymään, jotta ne voisivat osallistua 
unionin jäseninä Euroopan parlamentin vaaleihin vuonna 2004. Kunkin maan 
ehdokkuutta tarkastellaan kyseisen maan ansioiden mukaan eriyttämisperiaatteen 
mukaisesti. Eurooppa-neuvosto toteaa olevansa yhtä mieltä komission selvityksen 
kanssa, jossa arvioidaan, että jos neuvottelujen ja uudistusten tahti jatkuu 
ehdokasvaltioissa nykyisellään, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, 
Slovenia, T�ekki, Unkari ja Viro voisivat olla valmiita liittymään. Eurooppa-
neuvosto arvostaa Bulgarian ja Romanian ponnisteluita ja kannustaa niitä 
jatkamaan tällä tiellä. Erityisesti näiden maiden tukemiseksi on tarpeen laatia tarkka 
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kehys, joka sisältää aikataulun ja tarkistetun etenemissuunnitelman ja jossa 
tavoitteena on aloittaa neuvottelut näiden maiden kanssa kaikista luvuista vuonna 
2002. 

 
 Ehdokasvaltioiden on jatkettava tarmokkaasti ponnistelujaan erityisesti 

hallinnollisten ja oikeudellisten valmiuksien saattamiseksi vaaditulle tasolle. 
Komissio esittää Sevillan Eurooppa-neuvostolle kesäkuussa 2002 kertomuksen 
instituutioiden vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman toteuttamisesta. 

 
 Nizzan Eurooppa-neuvoston vahvistamaa etenemissuunnitelmaa sovelletaan 

edelleen kaikilta osin. Komissio esittää vuoden 2002 alussa yhteiset kannat 
maataloutta, aluepolitiikkaa ja talousarviokysymyksiä koskevista luvuista tällä 
hetkellä voimassa olevan säännöstön pohjalta ja Berliinissä vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Liittymissopimusten laadinta alkaa vuoden 2002 
alkupuoliskolla. 
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 Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Kyproksen kreikkalaisen ja turkkilaisen 

yhteisön johtajien äskettäisiin tapaamisiin ja kannustaa heitä jatkamaan 
työskentelyään kokonaisratkaisun löytämiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien avulla 
asiaa koskevien Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmien mukaisesti. 

 
 Turkki on edistynyt liittymiselle asetettujen poliittisten kriteerien noudattamisessa 

erityisesti hyväksymällä äskettäisen perustuslain muutoksen. Näkymät 
liittymisneuvottelujen aloittamisesta Turkin kanssa ovat siten parantuneet. Turkkia 
kannustetaan edelleen edistymään taloudellisten ja poliittisten kriteerien 
noudattamisessa, eritoten ihmisoikeuksien osalta. Turkin liittymistä edeltävän 
strategian tulisi merkitä uutta vaihetta analysoitaessa Turkin valmistautumista 
yhteisön säännöstön soveltamiseen. 

 
 
II. EUROOPAN UNIONIN TOIMET YHDYSVALLOISSA 11. SYYSKUUTA 

TEHTYJEN TERRORI-ISKUJEN JOHDOSTA 
 
Unionin toiminta Afganistanissa 
 
 Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Bonnissa 5. joulukuuta 2001 allekirjoitettuun 

sopimukseen väliaikaisista järjestelyistä, joita sovelletaan Afganistanissa siihen 
asti, kunnes pysyvät valtioinstituutiot perustetaan uudelleen. Se kehottaa kaikkia 
afganistanilaisia ryhmiä panemaan kyseisen sopimuksen täytäntöön. 

 
 Eurooppa-neuvosto sitoutui osallistumaan kansainvälisen yhteisön ponnisteluihin 

vakauden palauttamiseksi Afganistaniin Bonnin konferenssin tulosten pohjalta ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston asiaa koskevien 
päätöslauselmien mukaisesti. Eurooppa-neuvosto tukee kansainvälisten 
turvallisuusjoukkojen toimintavalmiuteen saattamista, joiden tehtävänä olisi 
Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselman mukaisesti edistää Kabuliin ja sen 
ympäristöön sijoittautuneiden afganistanilaisten ja kansainvälisten hallintojen 
turvallisuutta sekä osallistua uusien afganistanilaisten turvallisuusjoukkojen ja 
sotilasvoimien perustamiseen ja kouluttamiseen. Unionin jäsenvaltiot tarkastelevat 
osuuttaan näissä joukoissa. Unionin jäsenvaltioiden osallistuminen näihin 
kansainvälisiin joukkoihin on vahva signaali niiden halusta kantaa paremmin 
vastuunsa kriisinhallinnan alalla ja vaikuttaa näin Afganistanin vakauttamiseen. 

 
 Afganistanin kansan tarpeet ovat kiireellisiä, ja sen vuoksi humanitaarinen apu on 

ehdottomasti ensi sijalla. Apu on saatettava perille erityisesti pakolaisille ja 
siirtymään joutuneille henkilöille muuttuvaan tilanteeseen sopeutuen ja 
mahdollisimman tehokkaalla ja koordinoidulla tavalla. Euroopan unioni on jo 
osoittanut tai on valmis osoittamaan humanitaarista apua 352 miljoonan euron 
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arvosta, josta 103 miljoonaa euroa maksetaan yhteisön talousarviosta. 
 



PUHEENJOHTAJAVALTION  PÄÄTELMÄT 7

 Yli kaksikymmentä vuotta kestänyt sota ja poliittinen epävakaus ovat tuhonneet 
Afganistanin yhteiskunnan rakenteet, sekoittaneet täysin julkisten laitosten ja 
viranomaisten toiminnan ja aiheuttaneet suunnatonta inhimillistä kärsimystä. 
Euroopan unioni tulee auttamaan Afganistanin kansaa ja sen uusia johtohenkilöitä 
maan jälleenrakentamisessa ja mahdollisimman nopean demokratiaan paluun 
edistämisessä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä naisten asemaan. 
Kunnostustoimet ja jälleenrakentaminen edellyttävät jäntevää kansainvälistä 
yhteistyötä ja koordinointia. Euroopan unioni on nimennyt erityisedustajakseen 
Klaus-Peter Klaiberin Afganistaniin, joka toimii yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan alaisuudessa. Unioni toimii yhtenä 
puheenjohtajista Brysselissä 21. joulukuuta pidettävässä johtoryhmän 
ensimmäisessä kokouksessa Afganistanin poliittisen uudistumisen tukemiseksi ja 
avunantajien toimien koordinoinnin parantamiseksi ennen Tokiossa tammikuussa 
2002 pidettävää ministerikonferenssia. Kyseisissä kokouksissa Euroopan unioni 
sitoutuu täyttämään tarpeet erityisesti Yhdysvaltojen, arabimaiden ja Japanin 
rinnalla. 

 
 
Terrorismin torjuminen 
 
 Euroopan unioni ilmaisee uudelleen täyden solidaarisuutensa Yhdysvaltain kansaa 

ja kansainvälistä yhteisöä kohtaan terrorismin torjunnassa, jota on toteutettu yksilön 
oikeuksia ja vapauksia kunnioittaen. Syyskuun 21. päivänä hyväksytyn 
toimintasuunnitelman täytäntöönpano sujuu asetetun aikataulun mukaisesti. 
Tähänastinen edistyminen osoittaa, että tavoitteet tullaan saavuttamaan. 
Eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva sopimus on ratkaiseva edistysaskel. 
Terrorismirikosten yhteinen määrittely, luettelon laatiminen terroristijärjestöistä, -
ryhmistä, -yhteisöistä ja terroristeista, erikoisyksiköiden välinen yhteistyö sekä 
varojen jäädyttämistä koskevien säädösten antaminen Yhdistyneiden Kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 seurauksena ovat konkreettisia toimia 
terrorismin torjumiseksi. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa ja komissiota 
viimeistelemään nopeasti ohjelman jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
parantamiseksi tapauksissa, joissa on olemassa uhka biologisten ja kemiallisten 
aineiden käytöstä. Kyseistä yhteistyötä on tarkoitus toteuttaa Euroopan 
pelastuspalveluviraston toiminnan yhteydessä. 

 
 Euroopan unioni tukee sitä, että syyskuun 11. päivän iskujen vaikutukset 

ilmailualaan korjataan saadakseen aikaan kaikkien jäsenvaltioiden nopeaa ja 
koordinoitua toimintaa. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen neuvoston 
hyväksymään yhteiseen kantaan siviili-ilmailun turvaamista koskevasta asetuksesta. 
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III. TALOUDELLINEN JA SOSIAALINEN KEHITYS SEKÄ KESTÄVÄ 
KEHITYS  
 
Yleinen taloudellinen tilanne ja tulevaisuudennäkymät 
 
 Euroopan unionin talous on parhaillaan hidastuneen kasvun ja epävarmuuden 

vaiheessa, joka johtuu sekä yleisestä talouden hidastumisesta että kysynnän 
vähenemisestä. Talouden odotetaan kuitenkin alkavan asteittain elpyä vuoden 2002 
kuluessa. Käytettävissä olevat tulot  

 
 
 

kasvavat inflaation heikentymisen ja useissa maissa toteutettujen verohelpotusten 
ansiosta. Finanssipolitiikan tavoitteena on terveen julkisen talouden ylläpitäminen. 
Sen tuloksena pitkät korot ovat laskeneet, mikä auttaa vahvistamaan kysyntää. 
Vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa on jo edistytty julkisen talouden 
tasapainottamisessa, minkä ansiosta finanssipolitiikalla pystytään nyt torjumaan 
talouskasvun hidastumista automaattisten vakauttajien avulla samalla kun talouden 
tasapaino pysyy keskipitkän aikavälin tavoitteena. Luottamuksen on perustuttava 
johdonmukaisesti täytäntöön pantavaan talouspoliittiseen strategiaan, joka on 
määritelty talouspolitiikan yleislinjoissa ja jonka päätavoitteet ovat makrotalouden 
vakaus ja rakenneuudistukset, joilla pyritään lisäämään työllisyyttä ja unionin 
kasvupotentiaalia. Eurooppa-neuvosto hyväksyi Ecofin-neuvoston selvityksen 
säästöjen verotuksesta. 

 
 Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Dohan ministerikokoukseen, jonka tuloksena 

aloitettiin kattavien kauppaneuvottelujen uusi kierros, joka perustuu vapauttamisen 
ja sääntelyn väliseen tasapainoon ja jossa otetaan huomioon kehitysmaiden edut 
sekä edistetään niiden kehittymiskykyä. Euroopan unioni haluaa määrätietoisesti 
edistää neuvottelukierroksen sosiaalista ja ympäristöulottuvuutta. 

 
 
Lissabonin strategia 
 
 Barcelonassa 15. ja 16. maaliskuuta 2002 pidettävässä Eurooppa-neuvostossa 

arvioimme edistymistämme kohti Lissabonissa määriteltyä strategista päämäärää 
tulla maailman dynaamisimmaksi tietoon perustuvaksi taloudeksi sekä saavuttaa 
vuoteen 2010 mennessä täystyöllisyys ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden korkeampi 
taso, ja sovimme strategian toteuttamiseksi tarvittavista ensisijaisista konkreettisista 
toimista. Kasvun hidastumisen johdosta on entistä tärkeämpää toteuttaa 
Lissabonissa ja Tukholmassa sovitut rakenneuudistukset ja osoittaa, että talous- ja 
sosiaaliasioita sekä kestävää kehitystä koskeva asialistamme on edelleen merkittävä 
Euroopan kansalaisten ja yritysten kannalta. Meidän olisi käytettävä sovittuja 
rakenteellisia indikaattoreita edistyksen arvioimiseksi ja toimintamme 
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suuntaamiseksi. Jotta Eurooppa-neuvosto saisi kokonaiskuvan tilanteesta ja jotta 
varmistettaisiin sen päätösten johdonmukaisuus, eri valmisteluprosesseissa on 
suuntauduttava kohti kevään Eurooppa-neuvostoa. 

 
 Tukholman Eurooppa-neuvoston jälkeen on edistytty Lissabonin strategian eri osa-

alueilla. Kolmekymmentä vuotta kestäneiden keskustelujen jälkeen on päästy 
sopimukseen eurooppayhtiöstä. Sopimukseen on päästy postipalvelujen 
vapauttamisesta sekä televiestintäalaa koskevasta direktiivipaketista. Useiden 
käyttöön otettujen taloudellisten ja sosiaalisten rakenneindikaattorien ansiosta, 
joihin kuuluvat myös työn laatua sekä köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaa 
mittaavat indikaattorit ja kestävää kehitystä koskevat keskeiset indikaattorit, 
saadaan aiempaa selvempi kuva kunkin jäsenvaltion suoriutumisesta. Komissio 
laatii näiden pohjalta yhteenvetoraporttinsa, joka annetaan tammikuussa 2002. 
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Työllisyys 
 

Lissabonin strategialla pyritään palauttamaan unionin edellytykset täystyöllisyyteen. 
On ponnisteltava entistä voimakkaammin, jotta Lissabonissa hyväksytty 70 
prosentin työllisyysaste saavutetaan vuoteen 2010 mennessä. Tämän on oltava 
Euroopan työllisyysstrategian ensisijainen tavoite. Työmarkkinaosapuolet 
ilmoittivat 13. joulukuuta 2001 pidetyssä huippukokouksessa olevansa halukkaita 
kehittämään sosiaalista vuoropuhelua laatimalla monivuotisen työohjelman ennen 
vuoden 2002 Eurooppa-neuvostoa. Ne olivat myös ehdottomasti sitä mieltä, että 
Lissabonin strategian eri näkökohtia koskevaa kolmen osapuolen 
neuvottelumenettelyä on tarpeen kehittää ja jäsentää paremmin. On sovittu, että 
vastaava sosiaalisen kehityksen huippukokous pidetään jatkossa ennen jokaista 
kevään Eurooppa-neuvostoa. 

 
Eurooppa-neuvosto hyväksyy työllisyyden suuntaviivat vuodeksi 2002, yksittäisille 

jäsenvaltioille osoitetut suositukset ja yhteisen työllisyysraportin, joista neuvosto 
on päässyt yhteisymmärrykseen. Nämä päätökset ovat osoitus Euroopan unionin 
halusta jatkaa työmarkkinoiden rakenneuudistustoimia sekä sen pyrkimyksestä 
kohti täystyöllisyyttä ja työn laatua koskevien tavoitteiden saavuttamiseen 
huolimatta maailmanlaajuisen talouskehityksen hidastumisesta. 

 
 
Euroopan sosiaalisen mallin toteuttaminen käytännössä 
 

Sosiaalilainsäädännön alalla Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille 
neuvoston ja Euroopan parlamentin välisen poliittisen yhteisymmärryksen 
direktiivistä, joka koskee työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan, sekä 
direktiivistä, joka koskee työntekijöiden suojaa työnantajan 
maksukyvyttömyystilanteessa. Eurooppa-neuvosto korostaa 
työmarkkinaosapuolten riitojen ja erityisesti valtioiden rajat ylittävien sosiaalisten 
riitojen ennaltaehkäisemisen ja ratkaisemisen tärkeyttä vapaaehtoisuuteen 
perustuvien sovittelumenettelyjen avulla, joista komissiota on pyydetty esittämään 
keskusteluasiakirja. 

 
Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille yleishyödyllisiä palveluita koskevat 

neuvoston päätelmät sekä asiaa koskevan neuvoston ja komission yhteisen 
selvityksen, joita arvioidaan yhteisön tasolla niiden toimivuuden ja kilpailuun 
kohdistuvien vaikutusten osalta. Eurooppa-neuvosto kannustaa komissiota 
laatimaan suuntaviivat valtion tuista yleishyödyllisten palvelujen velvoitteista 
huolehtiville yrityksille. 

 
Eurooppa-neuvosto panee mielenkiinnolla merkille miesten ja naisten välisen tasa-

arvon periaatteen huomioon ottamisen talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa ja 
Euro�Välimeri-kumppanuudessa sekä luettelon miesten ja naisten välisiä 
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palkkaeroja kuvaavista indikaattoreista. 
 

Ensimmäinen yhteinen raportti sosiaalisesta osallisuudesta ja määritelmä yhteisistä 
indikaattoreista ovat Lissabonissa määritellyn politiikan tärkeitä osa-alueita 
köyhyyden poistamiseksi ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi, 
terveydenhuolto ja asuminen mukaan luettuina. Eurooppa-neuvosto korostaa 
tarvetta tehostaa tilastointia ja kehottaa komissiota ottamaan ehdokasvaltiot 
vähitellen mukaan tähän prosessiin. 
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Eurooppa-neuvosto panee merkille poliittisen yhteisymmärryksen, joka koskee 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen ulottamista kolmansien maiden 
kansalaisiin ja kehottaa neuvostoa antamaan mahdollisimman pian tarvittavat 
säännökset. 

 
Eurooppa-neuvosto pani merkille sosiaalisen suojelun komitean ja talouspoliittisen 

komitean yhteisen raportin eläkkeistä. Eläkkeiden riittävyys, eläkejärjestelmien 
kestävyys ja niiden uudistaminen sekä lisäeläkejärjestelmiin pääsyn parantaminen 
ovat erityisen tärkeitä tarpeiden kehittymisen huomioon ottamiseksi. Eurooppa-
neuvosto kehottaa neuvostoa omaksumaan samankaltaisen lähestymistavan 
terveyden- ja vanhustenhuoltoa koskevan raportin valmistelussa komission 
tiedonannon perusteella. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, miten 
Euroopan yhdentyminen vaikuttaa jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin. 

 
 
Tutkimus ja kehitys 
 

Lissabonin Eurooppa-neuvostossa muistutettiin innovaatioiden kannustamisen 
tärkeydestä, mitä olisi edistetty erityisesti perustamalla yhteisöpatentti, jonka olisi 
pitänyt olla käytettävissä vuoden 2001 lopulla. Eurooppa-neuvosto pyytää 
sisämarkkinaneuvostoa kokoontumaan 20. joulukuuta, jotta päästäisiin erityisesti 
puheenjohtajavaltion asiakirjan ja jäsenvaltioiden muiden pohdintojen pohjalta 
sopimukseen välineestä, joka olisi joustava ja mahdollisimman huokea sekä 
noudattaisi jäsenvaltioiden yritysten välistä syrjimättömyysperiaatetta ja 
varmistaisi korkean laadun. 

 
Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen neuvoston vahvistamaan yhteiseen kantaan 

tutkimuksen ja kehityksen kuudennesta puiteohjelmasta, jonka tavoitteena on 
lujittaa eurooppalaista tutkimusaluetta. 

 
Eurooppa-neuvosto vahvistaa Galileo-hankkeen strategisen merkityksen ja on 

tyytyväinen Euroopan avaruusjärjestö ESAn Edinburghissa tekemään päätökseen 
myöntää hankkeelle 550 miljoonan euron rahoitus. Eurooppa-neuvosto pyytää 
neuvostoa jatkamaan työskentelyä kehittelyvaiheen rahoitusta koskevan 
päätöksen tekemiseksi maaliskuuhun 2002 mennessä sekä asetuksen antamiseksi 
kesäkuuhun 2002 mennessä Price Waterhouse Cooperin raportti huomioon ottaen. 

 
 
Kestävä kehitys ja elämänlaatu 
 

Eurooppa-neuvosto pani tyytyväisenä merkille neuvoston hyväksymät keskeiset 
ympäristöindikaattorit, jotka täydentävät sosiaalisia ja taloudellisia 
rakenneindikaattoreita ja joista komissio laatii lähiaikoina yhteenvetoraportin. 
Eurooppa-neuvosto arvioi tältä pohjalta ensimmäistä kertaa kestävän kehityksen 
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strategian täytäntöönpanoa keväällä Barcelonassa pidettävässä seuraavassa 
kokouksessaan. 

 
Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen ilmastonmuutosta käsitelleen Marrakeshin 

konferenssin tuloksiin. Unioni noudattaa määrätietoisesti Kioton pöytäkirjaan 
perustuvia sitoumuksiaan ja vahvistaa, että se haluaa pöytäkirjan tulevan voimaan 
ennen Johannesburgissa järjestettävää kestävän kehityksen huippukokousta, jossa 
Euroopan unionia tulee edustamaan korkein poliittinen johto. 

 
Euroopan unioni on pyrkinyt vastaamaan kansalaisten odotuksiin terveyden, 

kuluttajansuojan, turvallisuuden ja elämänlaadun aloilla. Eurooppa-neuvosto 
suhtautuu myönteisesti etenkin Euroopan elintarvikeviranomaisen, Euroopan 
lentoturvallisuusviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston perustamiseen. 
Komissio esittää mahdollisimman pian ehdotuksen Euroopan 
rautatieturvallisuusviraston perustamisesta. Eurooppa-neuvosto toteaa, että useita 
kuluttajansuojan lisäämiseen tähtääviä tekstejä on hyväksytty tuoteturvallisuutta, 
velkaantumista, verituotteisiin sovellettavia standardeja ja mikrobilääkkeiden 
maltillista käyttöä lääketieteessä koskevilla aloilla. 

 
 
IV. VAPAUTEEN, TURVALLISUUTEEN JA OIKEUTEEN PERUSTUVAN 

ALUEEN 
VAHVISTAMINEN 

 
Eurooppa-neuvosto vahvistaa sitoutuneensa Tampereella määriteltyihin poliittisiin 

suuntaviivoihin ja tavoitteisiin ja toteaa, että vaikka edistystä on tapahtunut, 
tarvitaan uutta pontta ja suuntaviivoja eräillä aloilla esiintyvien viiveiden 
kuromiseksi umpeen. Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston istuntojen järjestäminen 
useammin auttaa vauhdittamaan työtä. Lisäksi on tarpeen, että unionin tekemät 
päätökset saatetaan nopeasti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että Maastrichtin 
sopimuksen voimaantulon jälkeen tehdyt yleissopimukset ratifioidaan viipymättä. 

 
 
Todellinen yhteinen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka 
 

Siitä huolimatta, että on saatu aikaan muun muassa Euroopan pakolaisrahasto, 
Eurodac-asetus ja tilapäistä suojelua koskeva direktiivi, edistyminen ei ole ollut 
niin nopeaa ja tuntuvaa kuin oli kaavailtu. Näin ollen on kehitettävä uudenlainen 
lähestymistapa. 

 
Eurooppa-neuvosto sitoutuu hyväksymään Tampereen päätelmien perusteella ja 

mahdollisimman pian yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan, jossa 
otetaan huomioon tarve saattaa tasapainoon pakolaisten suojelu vuoden 1951 
Geneven yleissopimuksen periaatteiden mukaisesti, oikeutettu pyrkimys 
parempaan elämään sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden vastaanottokyky.  
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Todellinen yhteinen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka edellyttää seuraavien 

välineiden käyttöönottoa: 
 

��

�

�

�

Otetaan maahanmuuttovirtoja koskeva politiikka huomioon Euroopan unionin 
ulkopolitiikassa. Erityisesti on tehtävä eurooppalaisia takaisinottoa koskevia 
sopimuksia asianomaisten maiden kanssa uuden ensisijaisten tavoitteiden 
luettelon ja selkeän toimintasuunnitelman pohjalta. Eurooppa-neuvosto 
pyytää, että laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa koskevan komission 
tiedonannon perusteella laaditaan toimintaohjelma. 

 
�Kehitetään eurooppalaista järjestelmää turvapaikkaa, maahanmuuttoa ja kotimaata 

koskevien tietojen vaihtamiseksi. Toteutetaan Eurodac-järjestelmä ja pannaan 
täytäntöön asetus, jolla pyritään soveltamaan tehokkaammin Dublinin 
yleissopimusta nopeiden ja tehokkaiden menettelyjen avulla. 

 
 

�Vahvistetaan yhteiset vaatimukset turvapaikka-, vastaanotto- ja 
perheenyhdistämismenettelylle ja perustelluissa tapauksissa myös 
nopeutetuille menettelyille. Vaatimuksissa on otettava huomioon, että 
turvapaikanhakijoille on tarjottava apua. 

 
�Laaditaan erityisohjelmia syrjinnän ja rasismin torjumiseksi. 

 
Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota tekemään 30. huhtikuuta 2002 mennessä 

muutetut ehdotukset turvapaikkamenettelystä, perheenyhdistämisestä ja Dublin II 
-asetuksesta. Lisäksi neuvostoa kehotetaan vauhdittamaan työtään muissa 
hankkeissa, jotka liittyvät vastaanottoa koskeviin vaatimuksiin, käsitteen 
'pakolainen' määrittelyyn ja toissijaisen suojelun muotoihin. 

 
 
Ulkorajojen tehokkaampi valvonta 
 

Unionin ulkorajojen parempi valvonta auttaa torjumaan terrorismia, laittomaan 
maahanmuuttoon liittyviä verkostoja ja ihmiskauppaa. Eurooppa-neuvosto pyytää 
neuvostoa ja komissiota määrittelemään ulkorajojen valvonnasta vastaavien 
yksiköiden väliset yhteistyömekanismit ja selvittämään ulkorajojen yhteisen 
valvontamekanismin tai yhteisten valvontayksiköiden perustamisen edellytyksiä. 
Eurooppa-neuvosto pyytää neuvostoa ja jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteet 
yhteisen viisumintunnistusjärjestelmän perustamiseksi ja selvittämään 
mahdollisuutta perustaa yhteisiä konsulaatteja. 

 
 
Eurojust sekä oikeudellinen yhteistyö ja poliisiyhteistyö rikosasioissa 
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Eurojustin perustamispäätös sekä poliisiyhteistyötä varten tarvittavien välineiden � 

Europolin, jonka toimivaltuuksia on lisätty, Euroopan poliisiakatemian ja 
poliisipäälliköiden työryhmän � käyttöön ottaminen ovat tärkeitä edistysaskelia. 
Neuvostoa kehotetaan käsittelemään pikaisesti komission vihreää kirjaa Euroopan 
syyttäjäviranomaisesta ottaen huomioon erilaiset oikeusjärjestelmät ja -perinteet. 
Eurooppa-neuvosto kehottaa perustamaan nopeasti tuomareiden koulutusta 
edistävän eurooppalaisen verkoston, jonka avulla voidaan lisätä oikeudellisen 
yhteistyön toimijoiden keskinäistä luottamusta. 

 
 
Huumekaupan torjunta 
 

Eurooppa-neuvosto muistuttaa, että huumekaupan torjuntaa on tehostettava ja 
komission asiaa koskeva ehdotus on hyväksyttävä kiireellisesti ennen vuoden 
2002 toukokuun loppua. Eurooppa-neuvosto varaa itselleen oikeuden tehdä uusia 
aloitteita sen väliraportin perusteella, jonka komissio laatii huumausaineiden 
torjuntaa koskevan unionin toimintaohjelman täytäntöönpanosta. 
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Lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen, päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ja 
eurooppalainen pidätysmääräys Puitepäätös ihmiskaupan torjunnasta, 
eurooppalainen pidätysmääräys sekä terrorismirikosten ja vähimmäisrangaistusten 
yhteinen määrittely ovat merkittäviä edistysaskeleita. On jatkettava pyrkimyksiä 
oikeusjärjestelmien eroista johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi erityisesti 
edistämällä tuomioistuinten päätösten tunnustamista sekä yksityis- että 
rikosoikeuden alalla. Perheoikeuden yhdenmukaistamisessa onkin saavutettu 
ratkaisevaa edistystä, kun välivaiheet on poistettu tiettyjen tuomioiden 
tunnustamisen ja etenkin rajat ylittävän lasten tapaamisoikeuden osalta. 

 
 
V.    ULKOSUHTEET 
 
Lähi-itä 
 

Eurooppa-neuvosto antoi liitteessä III olevan julkilausuman. 
 
 
Länsi-Balkan 
 

Euroopan unioni on vastannut omalta osaltaan alueen maiden kannustamisesta ja 
auttamisesta, jotta ne jatkaisivat toimiaan vakautus- ja assosiaatioprosessin 
puitteissa. Mahdollinen liittyminen unioniin ja unionin toimittama apu ovat 
avaintekijöitä, joilla tätä prosessia voidaan edistää ihmisoikeuksia, demokratian 
periaatteita ja kansainvälisesti tunnustettuja rajoja kunnioittaen. Eurooppa-
neuvosto on tyytyväinen siihen, että Erhard Busek on nimitetty 
vakaussopimuksen koordinaattoriksi, ja kiittää hänen edeltäjäänsä Bodo 
Hombachia merkittävästä panoksestaan alueen vakauden edistämisessä. 

 
Unioni jatkaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian elvyttämisen ja vakauden 

tukemista muun muassa painottamalla Ohridin sopimuksen täysimääräisen 
täytäntöönpanon merkitystä. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Kosovossa 
17. marraskuuta pidettyihin vaaleihin, jotka käynnistivät väliaikaisen 
itsehallinnon prosessin kaikkien yhteisöjen ja vakauden hyväksi Yhdistyneiden 
Kansankuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro 1244 mukaisesti. Se 
antaa YUTP:n korkealle edustajalle tehtäväksi tukea Belgradin ja Podgorican 
välistä vuoropuhelua, jotta neuvotteluteitse päästäisiin ratkaisuun demokraattisen 
Montenegron asemasta demokraattisessa Jugoslavian liittotasavallassa. 

 
 
Afrikka 
 

Lokakuussa pidetyssä Euroopan ja Afrikan välisessä ministerikokouksessa 
vahvistettiin unionin solidaarisuus Afrikan mantereen kanssa ja unionin tuki 
Kairossa toukokuussa 2000 aloitetulle vuoropuhelulle. Eurooppa-neuvosto 
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suhtautuu suurella mielenkiinnolla useiden Afrikan valtioiden päämiesten 
heinäkuussa julkistamaan uuteen kumppanuuteen Afrikan kehittämiseksi. Tämä 
osoittaa heidän aikovan päättäväisesti sisällyttää hyvää hallintotapaa, 
vastuunottamista ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet Afrikan valtioiden 
hallitusten kehityspolitiikkoihin. Tämän osalta Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen 
konferenssin tuloksiin. 

 
 

Eurooppa-neuvosto vahvistaa tukevansa täysin Lusakan ja Arushan sopimuksia, jotka 
ovat ainoa keino saada aikaan alueen maiden välille kestävä sopu ja todellinen 
vakaus. Tässä yhteydessä se on tyytyväinen siihen, että Kongon sisäisen 
vuoropuhelun uudelleen käynnistämiseen liittyen komissio allekirjoittaa 
Brysselissä tammikuussa 2002 Kongon demokraattista tasavaltaa koskevan 
kansallisen maaohjelman, mikä on selkeä osoitus Euroopan unionin 
sitoutumisesta toimimaan kaikkien kongolaisten hyväksi. 

 
Eurooppa-neuvosto toistaa olevansa syvästi huolestunut Zimbabwen tilanteen 

huononemisesta ja kehottaa voimakkaasti Zimbabwen hallitusta toteuttamaan 
välittömästi kaikki toimenpiteet, jotka voisivat parantaa tilannetta, erityisesti 
lähipäivinä Cotonoun yleissopimuksen 96 artiklan perusteella käytäviä 
neuvotteluja ajatellen. 

 
 
Venäjä 
 

Brysselissä 3. lokakuuta 2001 pidetyssä huippukokouksessa vahvistettiin 
suuntaviivat, jotka ovat tärkeitä unionin ja Venäjän välisen strategisen 
kumppanuuden käytännön toteuttamiselle. Niihin sisältyy Euroopan yhteisen 
talousalueen käsitteen kehittäminen, energia-alan vuoropuhelun vahvistaminen, 
Kaliningradin erityistilanne, erityisesti henkilöiden liikkumiseen ja kauttakulkuun 
liittyvät kysymykset, sekä talouskysymykset, mukaan lukien Venäjän liittyminen 
Maailman kauppajärjestöön. Euroopan unioni on sitoutunut vahvistamaan 
edelleen suhteitaan Venäjään ja odottaa huomattavaa edistymistä kaikissa näissä 
kysymyksissä. Poliittisia ja turvallisuuskysymyksiä koskevan vuoropuhelun 
sisältöä ja konkreettisia tuloksia on parannettava. Tämä olisi toteutettava yhteisiä 
etukysymyksiä (Länsi-Balkan, Lähi-itä) koskevilla yhteisillä aloitteilla. Olisi 
myös jäsenneltävä unionin ja Venäjän välinen yhteistyö kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksen pohjalta järjestäytyneen rikollisuuden, huumausainekaupan, 
terrorismin ja laittoman maahanmuuton torjunnan alalla. 

 
 
Kehitysyhteistyö 
 
 Euroopan unioni katsoo, että paremmat kasvu- ja kehitysnäkymät voivat tarjota 

vankemman perustan rauhalle ja turvallisuudelle. Eurooppa-neuvosto kehottaa 
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komissiota ja neuvostoa selvittämään, millä tavalla Euroopan politiikkojen ja 
kansainvälisten politiikkojen yhteensovittamista voidaan kehityksen edistämiseksi 
parantaa, esimerkiksi osallistumalla Monterreyn konferenssiin ja maailman 
huippukokoukseen Johannesburgissa. 

 
 Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen siihen, että neuvosto on sitoutunut 

tarkastelemaan keinoja ja aikataulua, joiden mukaan jokainen jäsenvaltio voisi 
saavuttaa julkista kehitysapua koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien tavoitteen, 
joka on 0,7 prosenttia bruttokansantulosta, ja että neuvosto on sitoutunut jatkamaan 
toimia kehitysyhteistyövälineiden parantamiseksi varsinkin niissä maissa, joita on 
kohdannut kriisi tai konflikti. 

 
 Eurooppa-neuvosto korostaa tarvetta panna kehitysapuun käytettävissä olevat 

määrärahat mahdollisimman nopeasti maksuun. Lisäksi se kehottaa neuvostoa ja 
komissiota tarkastelemaan Euro�Välimeri-kehityspankin perustamista. 
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 Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen 30. lokakuuta järjestettyyn konferenssiin 

globalisoitumisen vaikutuksista ja komissiolle annettuun toimeksiantoon analysoida 
globalisoitumisen rahoituksellisia näkökohtia ja erityisesti velan vähentämistä ja 
vaihtoehtoisia menetelmiä kehityksen rahoittamiseksi. 

 
 Virastojen kotipaikoista tehtävää kokonaisvaltaista sopimusta odotettaessa 

elintarvikeviranomainen voi aloittaa toimintansa Brysselissä ja Eurojust voi aloittaa 
toimintansa Haagissa. Jos Euroopan syyttäjäviranomainen perustetaan, sen 
kotipaikka vahvistetaan 8. huhtikuuta 1965 tehdyn päätöksen määräysten 
mukaisesti. 
 

 
 
VI. MUUT PÄÄTÖKSET 
 
 Mont Blancin tunnelin onnettomuuden jälkeen St. Gothardin tunnelissa tapahtunut 

vakava onnettomuus muistuttaa siitä, että tarvitaan kiireellisesti toimenpiteitä 
tavarakuljetusten siirtämiseksi maanteiltä rautateille. Komissio esittää 
mahdollisimman nopeasti puite-ehdotuksen infrastruktuurin käyttömaksuista sekä 
tunnelien turvallisuudesta. Väliaikaisena ratkaisuna Eurooppa-neuvosto pyytää 
komissiota tekemään ehdotuksen Itävallan liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 9 
tarkoitetun ekopistejärjestelmän voimassaolon jatkamisesta, jotta 
liittymisneuvottelujen liikennettä koskeva luku voidaan saattaa päätökseen ennen 
vuoden loppua. 

 
 Eurooppa-neuvosto sitoutuu säilyttämään korkean ydinturvallisuustason unionissa. 

Se tähdentää, että ydinlaitosten turvallisuutta ja varmuutta on tarpeen valvoa. Se 
pyytää säännöllisiä raportteja jäsenvaltioiden ydinenergia-alan asiantuntijoilta, 
jotka pitävät tiiviisti yhteyttä komissioon. 

 
 
Omia varoja koskevan uuden päätöksen ratifiointi 
 
 Eurooppa-neuvosto on pannut huolestuneena merkille, että joissain jäsenvaltioissa 

omia varoja koskeva uutta päätöstä ei ole vielä ratifioitu. Se korostaa, että 
siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on tärkeä toteuttaa Berliinin Eurooppa-
neuvoston päätöksissä vahvistetuissa määräajoissa, ja kiirehtii jäsenvaltioita 
saattamaan ratifioimismenettelyt päätökseen mahdollisimman nopeasti siten, että 
omia varoja koskeva uusi päätös voi tulla viipymättä voimaan. 

 
 Eurooppa-neuvosto on pannut merkille sille toimitetut asiakirjat ja selvitykset sekä 

kaikki niissä olevat hyväksytyt neuvoston päätelmät (ks. liite IV). Se pyytää 
toimielimiä toteuttamaan mahdollisimman pikaisesti niiden edellyttämät 
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jatkotoimet ottaen tarvittaessa täysimääräisesti huomioon näissä päätelmissä 
annetut poliittiset suuntaviivat. 

 
________________________ 
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