
E U R O P E E S  P A R L E M E N T

D I R E C T O R A A T  P L A N N I N G
P A R L E M E N T A I R E  W E R K Z A A M H E D E N

EUROPESE RAAD
25 en 26 maart 2004

Brussel

TOESPRAKEN VAN DE HEER PAT COX, VOORZITTER
CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP

01/S-2004

D i r e c t o r a a t - g e n e r a a l  p r e s i d i u m

NL
 NL



(Intranet) http://www.europarl.ep.ec/bulletins (Special Edition 2004)
(Internet) http://www.europarl.eu.int/bulletins (Special Edition 2004)

\\EPADES\PUBLIC\SOMMET\Bruxelles

http://www.europarl.ep.ec/bulletins
http://www.europarl.europa.eu/bulletins
http://www.europarl.europa.eu/bulletins


TOESPRAKEN VAN DE VOORZITTER

Bulletin 29.03.2004 - NL - PE 344.006

3

TOESPRAKEN





TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER

Bulletin 29.03.2004 - NL - PE 344.006

5

Toespraak
door Pat Cox, Voorzitter van het Europees Parlement

tijdens de werkvergadering van Europese Raad over terrorisme

Brussel
donderdag 25 maart 2004

Het Europees Parlement hoorde van de gruweldaden van 11 maart toen het in vergadering bijeen
was in Straatsburg. Ik heb onmiddellijk mijn diepste leedwezen, en onze condoleances en
medeleven overgebracht aan de zeer vele families die zijn getroffen door deze wrede,
ongerechtvaardigde en niet te verantwoorden aanval op het Spaanse volk, de democratie en Europa.
Dit was ook een oorlogsverklaring aan de democratie.

Deze onzegbaar kwaadaardige daden zijn een nieuwe stap in de toenemende bedreiging door het
terrorisme. Onze burgers delen nu het gevoel van kwetsbaarheid voor een dreiging die op elk
moment in een van onze lidstaten kan toeslaan.

Afgelopen januari sprak ik de eerste internationale conferentie voor slachtoffer van terrorisme toe
en zei toen wat ik hier vandaag wil herhalen: het is onze plicht tegenover het Spaanse volk, en de
bevolking van Europa, ervoor te zorgen dat er in de Europese Unie geen veilige haven voor
terroristen is.

Het Ierse voorzitterschap verdient lof voor zijn aanpak van de kwestie van het terrorisme tijdens
vergaderingen van de Raad deze en de afgelopen week. Door de regelingen voor de Europese Raad
te wijzigen, onderstreept u dat onze aandacht zich in de eerste plaats dient te richten op het
terrorisme.

Straks behandelt u de specifieke voorstellen die zijn opgesteld door de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken. Ik pleit ervoor alle stappen te ondernemen die noodzakelijk zijn om te zorgen
voor de nauwst mogelijke samenwerking van al onze veiligheidsdiensten in deze wereldwijde strijd
tegen terrorisme. Ik zou u ook willen vragen te bedenken dat overeenstemming over conclusies
positief is, maar dat daadwerkelijk toepassing van de conclusies onontbeerlijk is.

Wij beschikken over de instrumenten. Wij kunnen overeenstemming tussen regeringen bereiken,
maar wij moeten ervoor zorgen dat de regeringen deze besluiten daadwerkelijk uitvoeren, en dat in
de onontbeerlijke samenwerking tussen regeringen en veiligheidsdiensten wordt gereageerd met de
urgentie die de situatie vereist. Wij zijn er niet in geslaagd alle toezeggingen die we na 11
september hebben gedaan, gestand te doen. Onze toezeggingen nakomen, zou het passende
antwoord zijn op het bloedbad van 11 maart. Dat zou het krachtigste signaal zijn dat Europese
democratieën en de Europese instellingen eendrachtig zijn in hun vastbeslotenheid onze grootste
bedreiging te verslaan.
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Laten wij bij het opvoeren van onze strijd tegen het terrorisme nooit de tragedie van de slachtoffers
vergeten. Ik hoop en geloof dat hun nabestaanden enige troost hebben kunnen putten uit de
buitengewone uitingen van medeleven en deelneming van de Europese en de wereldgemeenschap.
Het Parlement heeft ons verzocht 11 maart uit te roepen tot Europese gedenkdag voor de
slachtoffers van terrorisme.

Laat de boodschap van deze vergadering duidelijk zijn:

En favor de la democracia y de los derechos humanos.  No más bombas.  No más muertos.  Entre

todos acabaremos con los terroristas.

__________
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Toespraak
van Pat Cox, Voorzitter van het Europees Parlement

voor de Europese Raad

Brussel,
vrijdag 26 maart 2004

Het thema van deze bijeenkomst van de Europese Raad is de noodzaak om iets te doen aan het
uitblijven van resultaten. Nergens is dit duidelijker dan bij de Lissabon-agenda, waar het uitblijven
van resultaten de geloofwaardigheid van de gehele exercitie ondermijnt.

Op de Top van Lissabon in het voorjaar van 2000 stelde de Europese Raad ambitieuze doelen vast
voor de modernisering van de Europese economie. De regeringsleiders stond een extra groei van
0,75% per jaar voor ogen als gevolg van de maatregelen van de agenda. Het was de bedoeling dat
op die manier in 2010 de Amerikaanse groeicijfers bereikt zouden worden.

Ambitieuze doelstellingen en deadlines behoren tot de Europese methode. Zo wordt actie
gestimuleerd en wordt geloofwaardigheid opgebouwd. De interne markt in 1992 en de euro in 1999
zijn recente voorbeelden van grote successen die geboekt worden als de wil ertoe aanwezig is. De
agenda van Lissabon, die even ambitieus is als die andere voornemens, vereist doortastend optreden
van de lidstaten, met hulp - dus geen tegenwerking - van Brussel. Dit is een Europese veldtocht, die
gestreden wordt op nationale slagvelden. Het optreden van de lidstaten moet nu recht doen aan onze
Europese ambities.

We zijn nu vier jaar bezig met de uitvoering van een tienjarenprogramma, en alles wijst erop dat we
niet op schema liggen.

Er is wel belangrijke vooruitgang geboekt. De ene lidstaat na de andere heeft zich op het
economische hervormingspad begeven - deregulering van de arbeidsmarkt, hervormingen van
pensioen- en socialezekerheidsstelsels, werkgelegenheidsprojecten - maar al deze activiteiten bij
elkaar hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Twee essentiële indicatoren, de economische groei en de toename van de werkgelegenheid, laten
zien waar de schoen wringt. De burgers stellen terecht kritische vragen. Hoe kan het dat we met
onze thuismarkt die bijna anderhalf keer zo groot is als die van de Verenigde Staten, en met ons
grotere aandeel in de wereldhandel toch stelselmatig slechter presteren dan de VS? Hoe komt het
dat we met onze interne markt en onze ene munt op economisch herstel in Amerika moeten wachten
om de stagnatie te boven te komen?

Natuurlijk is de kiezer bezorgd over het tempo van de veranderingen en de afbrokkeling van de
traditionele zekerheid van zijn baan en andere sociale verworvenheden. De lidstaten en de Europese
Raad moeten vooropgaan met uitleggen dat de welvaart op lange termijn in Europa gebaat is bij
aandacht voor het scheppen van werkgelegenheid en niet zozeer het behouden van arbeidsplaatsen,
en bij het bevorderen van de vaardigheden en het aanpassingsvermogen van mensen. Aan het
hervormingsfront is vaart geboden, geen vertraging.
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Wij binnen de Europese instellingen dragen bij aan het hervormingsproces. Er wordt belangrijke
vooruitgang geboekt aan het eind van deze zittingsperiode, met een recordaantal wetgevingszaken
op de agenda voor de laatste twee vergaderweken. Juist komende week zal het Parlement twee
belangrijke wetgevingsvoorstellen op het gebied van de financiële diensten goedkeuren. Wij zijn
bereid de vaart erin te houden, niet alleen op het gebied van de effectenhandel maar ook voor het
bank- en verzekeringswezen. Wij hebben aangedrongen op een snelle liberalisering van het vracht-
en personenvervoer, zoals we ons ook al eerder hadden ingezet voor een gemakkelijker
verkrijgbaarheid van goedkope energie, zowel voor bedrijven als consumenten.

Op een aantal bekende terreinen heeft Europa niet de bereidheid of de daadkracht gehad om tot
resultaten te komen. Ik weet nog dat we op de Top van Barcelona blij waren omdat we dachten dat
we overeenstemming hadden bereikt over een EG-octrooi. Nu blijkt dat de Raad alweer in gebreke
is gebleven, 30 jaar na de eerste besprekingen, en dat terwijl bij het US Patent Office door
Amerikaanse bedrijven vier keer zoveel octrooien worden geregistreerd als door Europese
bedrijven, en dat het Amerikaanse bedrijfsleven zelfs in Europa aan de leiding gaat (170 - 161).

Op terreinen waar een Europees raamwerk bestaat is het droevig gesteld met de uitvoering en
handhaving op nationaal niveau. 40% van de EU-richtlijnen is nog steeds niet binnen de gestelde
termijnen in nationale wetgeving omgezet. De drie instellingen moeten op dit punt gezamenlijk de
hand aan de ploeg slaan: de Commissie moet toezien op de uitvoering, de nationale regeringen
moeten regelmatiger met hun parlement op de Lissabon-agenda inzetten, en het Parlement moet in
de dialoog met de nationale parlementen prioriteiten aangeven en wijzen op traagheid bij de
omzetting en zwakke punten in de handhaving.

De kwaliteit van de wetgeving is essentieel. We moeten regels maken op Europees niveau, maar we
moeten dat minder maar wel beter doen. We moeten nu ernst maken met beter wetgeven waarover
we in december jl. een akkoord hebben gesloten. Er moet een gezamenlijk programma van de drie
instellingen komen voor vereenvoudiging van de wetgeving, met een nauwkeurig programma voor
de komende zes maanden, het komende jaar en de komende vijf jaar. Ook moeten we ernst maken
met onze belofte om beter te bepalen wat de gevolgen van ons optreden zijn voor werkgelegenheid,
concurrentievermogen en milieu met behulp van objectieve uitvoerige effectbeoordelingen, ook dit
aan de hand van een gemeenschappelijk programma van de drie instellingen en van
gemeenschappelijke criteria.

In de ontwerpconclusies wijst het voorzitterschap terecht op het belang van research, waarin te
weinig particuliere investeringen plaatsvinden. Wij zijn warm voorstander van betere condities voor
private research met gerichte overheidssteun. Ons eigen Europese kaderprogramma voor onderzoek
en technologische ontwikkeling moet vereenvoudigd worden, vooral voor het midden- en
kleinbedrijf, maar ook is er meer geld nodig voor fundamenteel en toegepast onderzoek. Deze hoge
prioriteit moet ook tot uiting komen in de nieuwe financiële vooruitzichten waarover de
onderhandelingen in het najaar beginnen.

Onze wetenschappers, die meer en meer in de verleiding komen hun heil buiten de EU te zoeken,
moeten enthousiast gemaakt worden met bepaalde grootse Europese projecten met een economisch
potentieel en een Europees stempel.
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Het werk van de groep van Wim Kok en anderen heeft ons inzicht in de behoeften en ons vermogen
om van de opgedane ervaringen te leren vergroot; we weten nu dat we meer mensen op de
arbeidsmarkt moeten inzetten, de actieven moeten belonen en een gunstig klimaat moeten creëren
voor startende bedrijven, zowel kleine als grote.

Maar beter inzicht in wat er in de Europese economie aan de hand is is één ding; tekortkomingen
verhelpen is iets anders. Het zwaartepunt van die taak ligt bij u, regeringsleiders van de lidstaten,
maar de Europese instellingen kunnen en moeten daarbij een rol spelen.

Het Ierse voorzitterschap is erin geslaagd de conclusies van deze bijeenkomst te stroomlijnen. Dit is
de eerste keer dat u een verklaring uitgeeft die duidelijk en begrijpelijk is. Wij hopen dat minder
conclusies zullen uitmonden in betere resultaten.

Externe betrekkingen

Cyprus
Ik ben blij dat de nieuwe premier van Griekenland, de heer Karamanlis, hier aanwezig is en ik
bedank hem ervoor dat hij aan het begin van de week in Athene tijd heeft vrijgemaakt om met mij
te spreken. Ik wens hem, en de president van Cyprus, de heer Papadopoulos, het beste toe en hoop
dat de besprekingen over een regeling voor Cyprus de komende dagen met een goed resultaat
kunnen worden afgesloten.

Het Europees Parlement heeft, net als u, de ontwikkelingen onder begeleiding van VN-secretaris-
generaal Kofi Annan op de voet gevolgd.Wij hopen vurig dat de leiders van de beide
gemeenschappen de wijsheid en politieke bereidheid kunnen vinden om de toetreding van een
verzoend en verzoenend Cyprus mogelijk te maken.

Het is al zo vaak gezegd, maar nu is het misschien echt "de laatste kans".

Als het lukt om een voorstel waarover overeenstemming is bereikt op 20 april aan de kiezers van
beide gemeenschappen voor te leggen,dan moet de Europese Unie haar reserves laten varen.

Wij moeten duidelijk blijk geven van onze geestdrift voor een oplossing, zowel in de vorm van
positieve politieke verklaringen op het juiste moment als in de vorm van een ruime financiële
bijdrage op donorconferentie op 15 april. Als de Europese Unie een wezenlijke bijdrage kan leveren
in de vorm van concrete steun bij verhuizingen, wederopbouw e.d. en als we kunnen zorgen voor
actieve ondersteuning door de EIB, dan kunnen we positief invloed uitoefenen om het resultaat te
verkrijgen waarvan ieder die hier aanwezig is hoopt dat het werkelijkheid mag worden.

Kosovo

Door de recente uitbarstingen in Kosovo worden we op onzachte wijze geconfronteerd met de
opgekropte spanningen, de onbestendigheid en de stabiliteitsrisico's op de westelijke Balkan. De
gebeurtenissen van 17 maart vormen een ernstige terugslag, niet alleen door de versterkte feitelijke
scheiding van etnische groepen die er het gevolg van is, maar ook omdat er nieuwe twijfel is
gerezen ten aanzien van de toekomst van Kosovo als een vreedzaam en multi-etnisch geheel.
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We mogen mijns inziens geen duimbreed afwijken van de beleidslijn die normen boven status stelt.
Bij die normen hoort de mogelijkheid om politiek te bedrijven. Deze normen tolereren geen geweld
en evenmin het bereiken van politieke doeleinden met gewelddadige middelen.

Tevens is het duidelijk dat we een serieuze gedachtevorming over een langduriger regeling van de
kwestie-Kosovo niet langer voor ons uit kunnen schuiven. Onze politiek begint slijtplekken te
vertonen. De toestand in Kosovo bergt het risico in zich dat de hele regio mee wordt gezogen en dat
de geesten uit het recente verleden weer opdoemen. We moeten onverwijld het pad effenen voor
stappen die kunnen leiden tot een billijke en duurzame regeling die voor beide gemeenschappen
aanvaardbaar is en aan beide adequate garanties biedt.

Wie zegt zijn toekomst in Europees verband te zien moet ook bereid zijn met zijn buren te praten.
Stappen in de richting van de Europese Unie zijn ondenkbaar zonder dialoog of zonder vreedzame
en constructieve betrokkenheid.

Midden-Oosten

Noch de zaak van de vrede in het Midden-Oosten, noch de al even belangrijke zaak van de
bestrijding van het internationale terrorisme zijn vergemakkelijkt door de wederrechtelijke moord
op Sjeik Achmed Yassin op 21 maart, die in het Europees Parlement krachtig is veroordeeld.

Tegelijk erkennen we het recht van de staat Israël zichzelf en zijn burgers te verdedigen tegen
terroristische aanslagen, en veroordelen we zonder meer de terroristische gruweldaden waarvoor
Hamas verantwoordelijk is. Beide partijen in het conflict moeten zichzelf beheersen en de
verschrikkelijke cyclus van geweld een halt toeroepen door eindelijk voor de moeilijke, maar
noodzakelijke weg naar de dialoog te kiezen.

Terwijl de situatie ter plaatse steeds verder escaleert mag de internationale gemeenschap niet de
indruk wekken dat zij haar handen heeft afgetrokken van de crisis. Als men de Israëlische regering
onbelemmerd laat doorgaan met haar eenzijdig opgelegde plan voor terugtrekking uit de Gazastrook
en de bouw van een veiligheidshek bestaat het risico dat er een nieuwe realiteit wordt gecreëerd die
een levensvatbare oplossing op de lange termijn in de weg staan in plaats van vergroten.

Ik denk dat er een veel diepgaander, constructief engagement van de Europese Unie nodig is om
onze samenwerking met de Verenigde Naties en de Verenigde Staten weer een dringend karakter te
geven, en het streven naar een oplossing nieuw leven in te blazen, waarbij we kunnen voortbouwen
op de resultaten die met de routekaart van het Kwartet waren bereikt.

We moeten de regio een perspectief geven en ik steun ten zeerste de nieuwe, op de regio gerichte
benadering van het Voorzitterschap, waarin het engagement van de EU wordt vergroot door de
ontwikkeling van een strategisch partnerschap tussen de EU met het Middellandse-Zeegebied en het
Midden-Oosten.
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Afgelopen maandag annuleerde president Moebarak het bezoek van een delegatie aan de Knesset
ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het vredesverdrag tussen Israël en Egypte. Op dezelfde
dag werd bij de opening van de Euromediterrane parlementaire vergadering met algemene
stemmen, ook die van de vertegenwoordiger van de Knesset, de Egyptische spreker als eerste
voorzitter van de vergadering gekozen. Ik begrijp dat het voorzitterschap en de Commissie andere
dingen aan hun hoofd hadden met de voorbereiding van de vergadering van vandaag. Ik wil alleen
maar dit zeggen: onderschat niet het gewicht van democratisch parlementarisme. De
Euromediterrane parlementaire vergadering kan een platform zijn voor de bevordering van onze
gemeenschappelijke strategische doelen voor de wijde regio van het Middellandse-Zeegebied en het
Midden-Oosten.

*

*      *

Dit is de laatst Europese Raad die op het programma staat voor de Europese verkiezingen van 10-13
juni, dus het ligt in de lijn der verwachting dat ik kort inga op het belang van die verkiezingen.

Allereerst een woord alleen al over de schaal waarop deze verkiezingen worden gehouden:
348.824.000 mensen in 25 lidstaten hebben het recht om van 10 tot 13 juni hun stem uit te brengen.
Het zijn de eerste verkiezingen op continentale schaal die ooit in de Europese  geschiedenis zijn
gehouden.

Bovendien vinden de verkiezingen plaats in een jaar van een herdefinitie en een vernieuwing  van
onze Unie, tegen een unieke achtergrond van omstandigheden: de eerste Europese verkiezingen na
de uitbreiding, het veelbelovende vooruitzicht van een akkoord over het langverwachte
constitutionele verdrag van Europa, de benoeming later dit jaar van een nieuwe Commissie.

De succesvolle voltooiing van de uitbreiding is een teken van de vitaliteit van onze Unie en haar
niet aflatend vermogen uiteindelijk de juiste beslissingen te nemen over wezenlijke kwesties.

Tot nog toe zijn we echter minder goed geslaagd in het aan de man brengen van onze collectieve
geschiedenis, om onze Europese medeburgers te doordringen van de resultaten van de Unie en het
belang hiervan voor hun eigen leven.

De Europese instellingen zouden best een dosis frisse lucht, de oppepper van werkelijke democratie
kunnen gebruiken. Is er een betere gelegenheid denkbaar dan deze Europese verkiezingen, in dit
bijzondere jaar, om een werkelijk Europese dimensie aan de campagne van de komende maanden te
geven?

Natuurlijk zullen nationale politieke onderwerpen en kwesties van persoonlijkheid altijd een rol in
de Europese verkiezingen spelen. Maar als we willen dat de mensen ooit in staat zijn een
betrokkenheid met de activiteiten van de EU aan te gaan hebben we een breed open en publiek
debat nodig over Europese onderwerpen.
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De agenda van de Top illustreert precies het soort onderwerpen dat in de verkiezingscampagne aan
de orde zou moeten komen. Die zal gaan - om het simpel te stellen - over het scheppen van banen
en economische groei, bescherming van de burgers tegen de ellende van het internationale
terrorisme, over de beslissing via het nieuwe verdrag over wie wat doet in de EU namens de
burgers, en over een sterkere rol van Europa in de wereld.

Hoe wijs en verstrekkend de besluiten die u hier vandaag neemt ook mogen zijn, zorg ervoor dat het
debat niet in Brussel ophoudt. Ik wil u allemaal oproepen in de komende weken en maanden actief
campagne te voeren over al deze onderwerpen en voor onze gemeenschappelijke zaak - voor
langdurige vrede, welvaart en stabiliteit in heel Europa.

De afgelopen vijf jaar heeft het Europees Parlement zijn rol gespeeld en zijn institutionele plicht
ruimschoots vervuld, vooral met de efficiënte en verantwoordelijke uitoefening van zijn
wetgevingsbevoegdheden en de enthousiaste en onvoorwaardelijke steun die het gegeven heeft aan
het uitbreidingsproces.

Ik wil stellen dat nu - naarmate deze unieke Europese verkiezingen dichterbij komen - de tijd
gekomen is voor de Europese leiders om het Europese deel van het akkoord met de Europese
kiezers na te komen. Bij deze mijlpaal in de Europese geschiedenis doe ik een beleefd beroep op u
allen om overal campagne te gaan voeren voor de democratische toekomst van Europa.

__________
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1. De Europese Raad is op 25 en 26 maart 2004 te Brussel bijeengekomen voor zijn jaarlijkse
vergadering over de strategie van Lissabon en over de economische, sociale en ecologische
situatie in de Europese Unie. Hij heeft voorts een verslag van het voorzitterschap ontvangen
over de Intergouvernementele Conferentie, een verklaring betreffende de bestrijding van
terrorisme aangenomen en beraadslaagd over een aantal aangelegenheden in verband met
internationale ontwikkelingen.

2. De vergadering werd voorafgegaan door een uiteenzetting van de voorzitter van het Europees
Parlement, de heer Pat Cox, waarna een gedachtewisseling over de belangrijkste onderwerpen
van de agenda volgde.

I. INTERGOUVERNEMENTELE CONFERENTIE

3. De Europese Raad heeft zich ingenomen getoond met het verslag van het voorzitterschap over
de Intergouvernementele Conferentie en met de beoordeling van de vooruitzichten op vooruit-
gang. Hij verklaarde opnieuw vast voornemens te zijn overeenstemming te bereiken over het
constitutioneel verdrag, als een instrument waarmee de Unie beter kan inspelen op de
verlangens van de burger en een effectievere rol in de wereld kan spelen. De Europese Raad
was het erover eens dat het elan van de Conventie en van de tot op heden gevoerde
besprekingen van de Intergouvernementele Conferentie behouden moet blijven.

4. Op basis van een aanbeveling van het voorzitterschap heeft de Europese Raad het voor-
zitterschap verzocht zijn overleg voort te zetten en er zorg voor te dragen dat de formele
besprekingen door de Intergouvernementele Conferentie zo spoedig als passend is worden
hervat. De Europese Raad besloot dat uiterlijk in juni 2004 door de Europese Raad een
akkoord dient te worden bereikt over het constitutioneel verdrag.

II. TERRORISME

5. De Europese Raad betuigt zijn medeleven en solidariteit met de slachtoffers van de
terroristische aanslagen in Madrid, hun families en het Spaanse volk. Hij heeft de verklaring
betreffende de bestrijding van terrorisme aangenomen.

III. DE STRATEGIE VAN LISSABON: PRIORITEITEN

DE UITDAGING VAN LISSABON AANGAAN

6. Om te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van de Europese bevolking op het gebied
van betere levensomstandigheden en een hogere levenskwaliteit, is een krachtige econo-
mische groei en een sterke toename van het aantal banen nodig, in combinatie met een hoge
mate van sociale samenhang en milieubescherming.
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7. De Unie heeft zich in maart 2000 ambitieuze doelen gesteld. Vier jaar later is het beeld niet
eenduidig. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt, en de Europese Raad bevestigt dat het
proces en de doelstellingen onverkort gehandhaafd blijven. Willen de doelstellingen van 2010
verwezenlijkt worden, dan moet het tempo van de hervormingen evenwel aanmerkelijk
worden opgevoerd. De Europese Raad is vastbesloten te laten zien dat hij de daartoe nodige
politieke wil heeft.

8. Deze Europese Raad wil vastberadenheid en vertrouwen uitdragen. Europa staat voor
uitdagingen van een ontzagwekkende omvang, maar het beschikt over de wil en het vermogen
om zijn economisch potentieel te verwezenlijken. De uitbreiding zal een stimulans vormen
voor de Europese economie, voor allen nieuwe mogelijkheden creëren en de convergentie van
de toetredende staten bevorderen. De ervaring en bijdragen van de nieuwe lidstaten zullen het
proces van Lissabon ten goede komen.

Uitvoering van de agenda

9. De agenda van Lissabon is gebaseerd op een aanpak waarbij samenhang centraal staat:
samenhang tussen de maatregelen van de Unie en die van de lidstaten, alsmede tussen de
verschillende beleidsgebieden (het economisch beleid, het sociaal beleid en het milieubeleid).
Afzonderlijke maatregelen moeten elkaar wederzijds versterken en op alle beleidsgebieden
moeten hervormingen worden nagestreefd. De Europese Raad heeft met instemming kennis
genomen van de belangrijkste beleidsboodschappen van alle relevante Raadsformaties en
heeft in zijn besprekingen ten volle rekening gehouden met het voortgangsverslag van de
Europese Commissie. De Europese Raad zal de nadere maatregelen ter bevordering van de
uitvoering van de agenda in de diverse sectoren van nabij blijven volgen.

10. Volgens de Europese Raad is het belangrijkste probleem thans dat de reeds gedane toe-
zeggingen beter moeten worden nagekomen. Wil het proces geloofwaardig blijven, dan moet
het tempo van de hervormingen op het niveau van de lidstaten worden opgevoerd. Er moet
meer toezicht worden uitgeoefend op de nationale prestaties, met inbegrip van de uitwisseling
van informatie over beste praktijken. Akkoorden en beleid op EU-niveau moeten sneller in
concrete maatregelen worden vertaald. De Europese Raad benadrukt dat de onaanvaardbaar
hoge achterstanden bij de omzetting van overeengekomen maatregelen in nationale wetgeving
moeten worden aangepakt en dat het wetgevingsprogramma dat uit de agenda van Lissabon
voortvloeit, volledig moet worden uitgevoerd.

11. Er moet voorrang worden gegeven aan de voornaamste beleidsaspecten die voor een grotere
groei en meer werkgelegenheid kunnen zorgen. Daarom is de voorjaarsbijeenkomst van de
Europese Raad dit jaar toegespitst op twee punten: duurzame groei en meer en betere banen.
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DUURZAME GROEI

i) Deugdelijk macro-economisch beleid

12. De belangrijkste economische uitdaging voor de Europese Unie is de verwezenlijking van
haar groeimogelijkheden. Het economisch herstel dat in het tweede halfjaar van 2003 heeft
ingezet, wint gestaag aan snelheid. De Unie moet in haar interne en externe beleid gebruik
maken van dit momentum. Zij moet deze gelegenheid aangrijpen om haar interne
hervormingsproces te bespoedigen. In het algemeen meer openheid naar buiten toe en een
grotere dynamiek in de economische betrekkingen tussen handelspartners zullen leiden tot
betere groeivooruitzichten.

13. Het bereiken of handhaven van gezonde begrotingssituaties overeenkomstig het stabiliteits-
en groeipact en prijsstabiliteit zijn de twee belangrijkste grondslagen. De lidstaten moeten
ervoor zorgen dat zij hun verbintenissen inzake begrotingsconsolidatie nakomen.

14. Het is van essentieel belang dat de houdbaarheid op lange termijn van de openbare financiën
veiliggesteld is. De Europese Raad dringt er bij de lidstaten sterk op aan de financiële
gevolgen van de vergrijzing aan te pakken door de overheidsschuld te verminderen, de
arbeidsparticipatie te verhogen en de pensioen- en gezondheidszorgstelsels te hervormen.

15. Structurele hervormingen zijn noodzakelijk en heilzaam: noodzakelijk wegens een steeds
verdere globalisering van de economie, en heilzaam omdat zij in belangrijke mate bijdragen
tot toenemende groei en werkgelegenheid doordat zij het vertrouwen stimuleren en een betere
besteding van de middelen bevorderen.

16. Het programma “Europese Actie voor groei” bevat een draaiboek voor meer investeringen in
fysiek en menselijk kapitaal ter aanvulling van de structurele hervorming. De belangrijkste
beginselen voor de uitvoering ervan staan in de conclusies van de Europese Raad van
december 2003. Het snelstartprogramma is een open en dynamisch programma dat projecten
omvat die beantwoorden aan welbepaalde criteria in een groot aantal sectoren: vervoer,
energie, telecommunicatie, onderzoek, innovatie en ontwikkeling. Vereist is dat de
instellingen van de EU en de lidstaten, alsmede de initiatiefnemers van projecten, zich er
vastberaden voor inzetten dat projecten gestaag en tijdig worden uitgevoerd. De Europese
Raad onderstreept dat het programma Actie voor groei en het snelstartprogramma zonder
aflaten moeten worden gesteund en gevolgd, en zal in zijn voorjaarsbijeenkomst van 2005 de
vorderingen evalueren. Bij deze evaluatie zal ruimte worden gelaten voor een sterkere nadruk
op O&O-projecten in essentiële groeitechnologieën.
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ii) Concurrentievermogen en innovatie

17. De Europese Raad onderstreept dat concurrentievermogen, innovatie en de bevordering van
een ondernemingscultuur - de essentiële voorwaarden voor groei - van vitaal belang zijn voor
de economie in haar geheel, en dat zij met name van belang zijn voor het midden- en
kleinbedrijf. Gelet op de grote vorderingen die worden geboekt door andere spelers op het
internationale toneel, zal de Unie resoluter moeten optreden indien zij de komende jaren het
vermogen wil behouden om het Europees sociaal model te handhaven. De-industrialisering
blijft een risico, en de Europese Raad ziet uit naar een uitgebreid verslag van de Commissie,
met daarin onder meer concrete maatregelen om de Europese industrie concurrerender te
maken.

18. De Europese Raad spitst zijn aandacht toe op vier specifieke prioriteiten ter verbetering van het
Europese concurrentievermogen: voltooiing van de interne markt, betere regelgeving, meer O&O en
doeltreffende institutionele regelingen.

Voltooiing van de interne markt
19. Het potentieel van de interne markt wordt nog niet ten volle benut. De inspanningen om te komen tot

een soepeler werking van producten-, diensten-, kapitaal- en arbeidsmarkten moeten worden voort-
gezet. De Unie moet tijdig een antwoord bieden op nieuwe uitdagingen: op het cruciale gebied van
elektronische communicatie bijvoorbeeld moeten nieuwe EU-strategieën inzake mobiele en breed-
bandcommunicatie de Unie in de voorste gelederen houden. In de dienstensector, die sterk
verbrokkeld blijft, is meer concurrentie nodig om de efficiëntie te verbeteren en de output en de
werkgelegenheid te verhogen, ten voordele van de consumenten. Aan de ontwerp-richtlijn inzake
diensten moet in overeenstemming met het voorgestelde tijdschema hoge prioriteit worden gegeven.

20. Een daadwerkelijke interne markt voor financiële diensten zal zorgen voor meer en goedkoper
kapitaal, waaronder hoognodig risicokapitaal. De Europese Raad verzoekt de resterende gedeelten van
het actieplan inzake financiële diensten - de voorgestelde richtlijnen inzake beleggingsdiensten en
inzake transparantie - te voltooien vóór het einde van deze zittingsperiode van het Europees
Parlement. Voorts onderstreept hij het belang van versterking van het ondernemingsbestuur.

21. Het recente akkoord over de richtlijn inzake striktere handhaving van de intellectuele-eigendoms-
rechten wordt toegejuicht. Een akkoord inzake het Gemeenschapsoctrooi laat echter te lang op zich
wachten, en de Europese Raad verzoekt om verdere inspanningen om de werkzaamheden in verband
met dit voorstel af te ronden.

22. De Europese Raad benadrukt dat de inspanningen om schadelijke belastingmaatregelen aan te pakken
en de via het belastingstelsel veroorzaakte belemmeringen voor de interne markt weg te nemen,
moeten worden voortgezet.
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Betere regelgeving
23. Betere regelgeving op zowel Europees als nationaal niveau zal het concurrentievermogen en de

productiviteit ten goede komen. De Europese Raad is ingenomen met het recente initiatief van vier
voorzitterschappen voor een betere regelgeving en hij roept de Raad op, met een actieprogramma te
komen om in het komende jaar op dit stuk vorderingen te boeken. Hij is ingenomen met de toezegging
van de Commissie dat deze het proces voor geïntegreerde effectbeoordeling zal verfijnen in samen-
werking met de Raad en met het Europees Parlement in het kader van het interinstitutioneel akkoord
"Beter Wetgeven", waarbij bijzondere nadruk zal worden gelegd op het versterken van het aspect
concurrentievermogen, en dat zij in samenwerking met de Raad een methode zal ontwikkelen om de
administratieve lasten voor het bedrijfsleven te meten. De Europese Raad verzoekt de Commissie
rekening te houden met de standpunten van de Raad met betrekking tot prioritaire gebieden en
tijdschema’s voor vereenvoudiging. Voorts verzoekt hij de lidstaten zich in te zetten voor versnelde
uitvoering van nationale initiatieven tot hervorming van de regelgeving. Hij zal op de kwestie van
betere regelgeving terugkomen tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in november 2004.

Verwezenlijking van de O&O-doelstelling
24. Er moet snellere vooruitgang worden geboekt bij de totstandbrenging van een Europese kennisruimte.

Een bijzondere prioriteit is het realiseren van grotere investeringen van het bedrijfsleven in O&O. In
vergelijking met de situatie elders valt op dat de investeringen van de particuliere sector in O&O
binnen de Unie relatief gering zijn. Dit kan deels worden verholpen door overheden op zodanige wijze
in deze sector te laten investeren dat particuliere investeringen worden aangemoedigd. De Europese
Raad roept de lidstaten op, de algemene voorwaarden voor investeringen in O&O te verbeteren en te
overwegen door middel van gerichte steun en stimuleringsmaatregelen het bedrijfsleven aan te zetten
tot grotere investeringen in O&O.

25. In het algemeen gesproken dient Europa te streven naar een sterke positie op het gebied van
wetenschap en onderzoek en naar versnelde openbare en particuliere investeringen in O&O.
Daarvoor is een reeks van elkaar wederzijds versterkende maatregelen vereist. Grotere
inspanningen zijn nodig om de interactie tussen openbare onderzoeksinstellingen en de
industrie te versterken. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs vormt een essentiële bijdrage tot
het concurrentievermogen in brede zin. De rol van menselijke hulpbronnen is essentieel voor
O&O, en het opleiden, het in dienst houden en de mobiliteit van onderzoekers moeten
prioriteit krijgen. Wedijver op het gebied van onderzoek moet worden aangemoedigd om
wetenschappelijke topkwaliteit te stimuleren.

26. Het belangrijkste Europese instrument op onderzoeksgebied is het Europese kaderprogramma
voor onderzoek en ontwikkeling. Dit programma dient te worden vereenvoudigd om het
gebruiksvriendelijker te maken, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen en
startende ondernemingen. Er dient prioriteit te worden gegeven aan de bevordering van de
samenwerking tussen het bedrijfsleven en de onderzoekswereld, het stimuleren van toe-
komstige technologieën en het ondersteunen van fundamenteel en toegepast onderzoek. De
Europese Raad ziet nut in grotere steun voor fundamenteel onderzoek van de hoogste
kwaliteit en zal zich op specifieke financiering daarvan beraden. Hij ziet met belangstelling
uit naar een voorstel van de Europese Commissie, dat de mogelijke instelling van een
Onderzoeksraad kan omvatten.

27. De Europese Raad bevestigt zijn unanieme steun voor het Europese aanbod en verzoekt de
Commissie voortgang te maken met de onderhandelingen over het ITER-project opdat dit
spoedig op de voorgestelde Europese locatie van start kan gaan.
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Institutionele regelingen
28. De Raad Concurrentievermogen is ingesteld in het kader van het pakket hervormingen dat

tijdens de Europese Raad van Sevilla is overeengekomen. Deze Raadsformatie moet thans
snel werk maken van de bevordering en stimulering van een duidelijke en geïntegreerde
reactie op de uitdagingen op het gebied van concurrentievermogen waarvoor de Unie zich
gesteld ziet. Bij het aantreden van de volgende Commissie zal het op de weg van de voorzitter
liggen na te gaan hoe kan worden gewaarborgd dat de agenda op het gebied van concurrentie-
vermogen effectief wordt ondersteund.

iii) Sociale samenhang moet centraal staan

29. Een hoog niveau van sociale samenhang is een centraal thema van de agenda van Lissabon.
Strategieën die doorslaggevend zijn bij de bestrijding van sociale uitsluiting en de uitbanning
van armoede, moeten worden versterkt; de bescherming van de meest kwetsbare leden van de
samenleving is een essentieel aspect van de bredere benadering. Voor de modernisering van
de socialebeschermingsstelsels, met name de pensioen- en gezondheidszorgstelsels, en voor
de mainstreaming van de sociale integratie door de uitvoering van nationale actieplannen is
daarbij een sleutelrol weggelegd. Beleid inzake gendergelijkheid is een instrument van zowel
sociale cohesie als van groei.

iv) Ecologisch verantwoorde duurzame groei

30. Aleen vanuit milieuoogpunt verantwoorde groei kan duurzaam zijn. De groei moet door
middel van een betere integratie van het beleid en duurzamer consumptie- en productie-
patronen worden ontdaan van negatieve effecten voor het milieu.

31. Verbetering van energie-efficiëntie en intensiever gebruik van hernieuwbare energiebronnen
zijn om milieu- en concurrentieredenen van essentieel belang. De door de Raad voorgestane
indicatieve doelstelling inzake energie-efficiëntie voor de gehele EU is een belangrijk middel
om de inspanningen te concentreren.

32. Verdere kosteneffectieve methodes voor het uitvoeren van besluiten van de EU op het gebied
van klimaatverandering en de potentiële kosten van niet-handelen moeten worden bestudeerd.
De Europese Raad bevestigt dat de Unie zich ertoe heeft verbonden het streefcijfer van het
Protocol van Kyoto te realiseren; hij onderstreept dat de Unie veel gelegen is aan het proces
tot bekrachtiging van het protocol en aan de spoedige inwerkingtreding daarvan, en hij
verzoekt om een spoedige bekrachtiging van het protocol door de landen die dat nog niet
hebben gedaan, met inbegrip van de Russische Federatie. Bij wijze van bijdrage tot de
wereldwijde inspanningen hoopt de Europese Raad zich tijdens de voorjaarsbijeenkomst van
2005 te buigen over emissiereductiestrategieën op middellange en lange termijn, met inbegrip
van streefcijfers. Hij verzoekt de Commissie ter voorbereiding van deze besprekingen een
kosten-batenanalyse op te stellen waarin rekening wordt gehouden met milieu- en
concurrentieoverwegingen.
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33. Schone technologieën zijn van vitaal belang om de synergieën tussen het bedrijfsleven en het
milieu ten volle te kunnen benutten. De Europese Raad is ingenomen met het actieplan voor
milieutechnologie en verzoekt om de snelle uitvoering daarvan. Hij verzoekt de Commissie en
de EIB zich te beraden op de aanwending van de financiële instrumenten die voorhanden zijn
om dergelijke technologieën te bevorderen. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van volgend jaar
zal de Europese Raad zich buigen over een verslag van de Commissie inzake de algemene
vorderingen van het actieplan en over andere mogelijkheden voor de Unie om win-win-
situaties te scheppen, waarbij verbeteringen op milieugebied kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van de economische en sociale doelstellingen van de strategie van Lissabon.

MEER EN BETERE BANEN

34. Het scheppen van meer en betere banen is het urgentste probleem dat in het komende jaar
moet worden aangepakt. Een hoger werkgelegenheidsniveau is essentieel voor het bewerk-
stelligen van economische groei en – gezien het hechte verband tussen werkloosheid en
armoede – voor het bevorderen van sociale integratie. De EU moet alles in het werk stellen
om het – thans onaanvaardbaar hoog – algemeen werkloosheidsniveau te doen dalen.

35. De lidstaten moeten zich andermaal ertoe verbinden de werkgelegenheidsdoelstellingen van
Lissabon te realiseren. In dit verband zijn follow-upmaatregelen ter uitvoering van de aan-
bevelingen van de Taakgroep werkgelegenheid onder voorzitterschap van de heer Wim Kok
essentieel. De verwerking van de beleidsboodschappen van de taakgroep in het gezamenlijk
verslag inzake de werkgelegenheid is een stap in de goede richting. De Europese Raad
benadrukt dat de lidstaten binnen de speelruimte van de globale richtsnoeren voor het
economisch beleid en de Europese werkgelegenheidsstrategie resoluut actie moeten onder-
nemen overeenkomstig de voorstellen van de taakgroep.

36. In het kader van een algemene werkgelegenheidsstrategie dienen de lidstaten dringend aan-
dacht te besteden aan vier bijzondere structurele uitdagingen: flexibiliteit, het aantrekkelijker
maken van de arbeidsmarkt voor meer mensen, verbetering van de kwaliteit van werk en
investeringen in menselijk kapitaal.

37. Flexibiliteit vereist dat waar nodig de indirecte loonkosten worden teruggedrongen, dat ervoor
gezorgd wordt dat de lonen beter de productiviteit weerspiegelen, en dat flexibele vormen van
werk worden aangemoedigd, terwijl tegelijkertijd maatregelen worden genomen op het gebied
van zekerheid voor werknemers.

38. Meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen en houden betekent dat de interactie tussen lasten en voor-
delen zodanig moet zijn, dat werken een duidelijke financiële beloning oplevert. Ook betekent het dat
er specifieke strategieën moeten worden ontwikkeld om de netto-arbeidsparticipatie van vrouwen en
oudere werknemers te vergroten. Een gendermainstreaming-aanpak zal ertoe bijdragen dat de algeme-
ne doelstellingen van Lissabon worden verwezenlijkt. Om meer vrouwen aan het werk te krijgen,
moeten stappen worden gezet om de genderverschillen in de beloning aan te pakken en meer gezins-
vriendelijke arbeidsplaatsen te creëren. Voor het behouden van oudere werknemers zijn passende
wettelijke en financiële stimuleringsmaatregelen nodig.
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39. Meer en efficiëntere investeringen in menselijk kapitaal zijn essentieel voor groei en productiviteit en
voor de bevordering van sociale integratie en insluiting. Wil de EU de leidende kenniseconomie in de
wereld worden, dan zijn onderwijs en opleiding van vitaal belang. De Europese Raad onderstreept dat
hervormingen en investeringen in de voor de kennismaatschappij belangrijkste sectoren nodig zijn. Hij
erkent tevens dat levenslang leren positieve effecten heeft op de productiviteit en op het arbeids-
aanbod; hij staat achter de aanneming van een geïntegreerd programma van de EU in de loop van 2005
en de invoering van nationale strategieën in alle lidstaten in de loop van 2006.

40. Het gaat er nu om hieraan verder invulling te geven: in het komende jaar moet daadwerkelijk vooruit-
gang naar meer en betere banen worden geboekt. Tijdens zijn bijeenkomst in het voorjaar van 2005 zal
de Europese Raad de in de loop van het jaar geboekte vorderingen evalueren. Hij is voornemens
bijzondere aandacht te schenken aan de mate waarin de nationale maatregelen de verwezenlijking van
de werkgelegenheidsdoelstellingen van Lissabon dichterbij hebben gebracht. De Europese Raad
verzoekt de Raad en de Commissie om - voortbouwend op het gezamenlijk verslag inzake de werk-
gelegenheid - speciaal voor die bespreking gezamenlijk een beknopt syntheseverslag op te stellen.
Daarin zal met name moeten worden ingegaan op de vooruitgang die is geboekt bij de versterking van
de rol van de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van de globale richtsnoeren voor het
economisch beleid en van de Europese werkgelegenheidsstrategie.

Uitbreiding van het vrije verkeer van werknemers

41. Bij de ontwikkeling van de Unie staat de totstandbrenging van één enkele arbeidsmarkt die het vrije
verkeer van werknemers bevordert, centraal. De Europese Raad spreekt zich dan ook uit voor verdere
vooruitgang op een aantal gebieden, die de mobiliteit zal bevorderen. De Europese ziekteverzekerings-
kaart zal in juni 2004 operationeel zijn. Over twee maatregelen die de erkenning van kwalificaties in
de gehele Unie zullen vergemakkelijken - de richtlijn betreffende wederzijdse erkenning van beroeps-
kwalificaties en Europass – zal naar verwachting in juni 2004 een politiek akkoord worden bereikt.

42. De herziening van Verordening nr. 1408/71, ter vereenvoudiging en modernisering van de bepalingen
ter bescherming van de socialezekerheidsrechten van werknemers die zich binnen de Unie verplaatsen,
is een belangrijke stap en zal naar verwachting nog binnen de huidige zittingsperiode van het Europees
Parlement haar beslag krijgen.

DE TOTSTANDBRENGING VAN PARTNERSCHAPPEN VOOR HERVORMING

43. Steun voor en inzet ten behoeve van veranderingen is niet een zaak van regeringen alleen. Om deze
steun te verwerven roept de Europese Raad de lidstaten op, partnerschappen voor hervorming tot stand
te brengen waarbij de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en de overheidsinstanties
betrokken worden, een en ander in overeenstemming met nationale regelingen en tradities.

44. Dergelijke nationale partnerschappen voor hervorming zouden aanvullende strategieën voor verande-
ring moeten bevorderen, die betrekking zouden moeten hebben op het gehele scala van beleids-
terreinen - het economische, het sociale en het milieubeleid - van de agenda van Lissabon. Deze
strategieën zouden hun neerslag moeten krijgen in duidelijke nationale beleidsvormen en doel-
stellingen en door de regeringen in aanmerking moeten worden genomen bij de voorbereiding van de
nationale bijdragen aan de evaluatie halverwege van de agenda van Lissabon.
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45. De sociale partners zijn op EU-niveau reeds nauw en constructief betrokken bij de verwezen-
lijking van de doelstellingen van Lissabon in het kader van de tripartiete sociale top. Verdere actie
is thans nodig om hun rol bij het verwezenlijken van de strategie te vergroten. Het verheugt de
Europese Raad dat de sociale partners zich inzetten voor de verdieping van hun betrokkenheid
door middel van het Nieuw Europees Partnerschap voor veranderingen, teneinde de groei te
bevorderen en de werkgelegenheid en de productiviteit te verbeteren. Voorts verzoekt hij het
Economisch en Sociaal Comité zich te beraden op middelen en methoden voor een doeltreffender
uitvoering van de strategie van Lissabon.

VOORUITBLIK OP 2005

46. Dat het proces van Lissabon nog steeds geldig en relevant is, lijdt geen twijfel. Volgend jaar,
halverwege het decennium, is een geschikt moment voor een grondige evaluatie van de uitvoering
van de agenda. De Europese Raad neemt er nota van dat de Commissie voornemens is een
stappenplan op te stellen om de strategie van Lissabon te versterken en de uitvoering ervan te
verbeteren.

47. Bij de evaluatie halverwege moet worden bezien hoe de doelstellingen van Lissabon het best
kunnen worden verwezenlijkt, met name in het licht van de uitbreiding. Bij de voorbereiding
ervan moet rekening worden gehouden met de komende evaluatie van de EU-strategie inzake
duurzame ontwikkeling. De evaluatie halverwege dient een beoordeling te omvatten van:

•  de vorderingen die zijn gemaakt bij de verwezenlijking van de overeengekomen sectoriële
doelstellingen, alsmede het scala van structurele indicatoren en benchmarks dat gebruikt is
voor het meten van het niveau en de dynamiek van de prestaties van de lidstaten;

•  de Europese resultaten in mondiale context;

•  de maatregelen die in de nieuwe economische en geopolitieke situatie nodig zijn voor een
sterkere groei en voor de verwezenlijking van het in maart 2000 bepaalde doel;

•  bestuursvormen en andere maatregelen en instrumenten waarover de lidstaten en de EU
beschikken om de doelstelling van Lissabon te verwezenlijken, met inbegrip van de
interne en de externe stimulansen van groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid;

•  mechanismen om aan de doelstellingen van de strategie van Lissabon en de beste
praktijken in de lidstaten bekendheid te geven bij de consumenten, de burgers en de
voornaamste belanghebbenden;

•  mogelijkheden om de methoden te verbeteren.
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48. De Europese Raad verzoekt de Commissie een groep op hoog niveau, onder voorzitterschap van
de heer Wim Kok op te richten die hiertoe een bijdrage zal leveren door een onafhankelijke
evaluatie te verrichten. In het verslag van de groep moeten maatregelen worden aangegeven die
tezamen een samenhangende strategie vormen waarmee onze economieën de doelstellingen en
streefcijfers van Lissabon kunnen verwezenlijken. De groep zou moeten bestaan uit een klein
aantal hooggekwalificeerde personen die de opvattingen van alle belanghebbenden kunnen
weergeven. Haar verslag, dat zal worden bekendgemaakt, zou voor 1 november 2004 aan de
Commissie moeten worden voorgelegd. Na de indiening van het verslag zullen de Commissie en
de lidstaten zich gezamenlijk buigen over de inhoud ervan en zorgen voor een samenhangende
presentatie ten overstaan van de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad in 2005.

IV. CYPRUS

49. De Europese Raad benadrukt dat hij de inspanningen van VN-secretaris-generaal Annan
krachtig zal blijven steunen de partijen te helpen deze historische gelegenheid aan te grijpen
om een alomvattende regeling van het probleem Cyprus tot stand te brengen die aansluit bij
de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Hij is verheugd dat de Commissie
nog altijd behulpzaam wil zijn bij het vinden van een snelle oplossing in het kader van het
acquis. Ook is hij ingenomen met het aanbod van de Commissie om op 15 april in Brussel een
internationale conferentie op hoog niveau te organiseren ter voorbereiding van een
donorconferentie. De Europese Raad blijft de overtuiging toegedaan dat er voor 1 mei een
rechtvaardige, realistische en praktische regeling getroffen kan worden. Hij dringt er bij alle
partijen op aan zich in samenwerking met de regeringen van Griekenland en Turkije
vastberaden te blijven inzetten voor een succesvol resultaat van het onderhandelingsproces.

50. De Europese Raad herhaalt zijn uitgesproken voorkeur voor de toetreding van een verenigd
Cyprus tot de Europese Unie en blijft bereid ruimte te scheppen voor een dergelijke regeling
die spoort met de beginselen waarop de Unie is gegrondvest.

V. INTERNATIONALE SITUATIE

Vredesproces in het Midden-Oosten

51. De Europese Raad heeft zijn grote bezorgdheid uitgesproken over de situatie in het Midden-
Oosten en de verscherping van het Israëlisch-Palestijnse conflict, met name na de buiten-
gerechtelijke executie van Hamas-leider sjeik Ahmed Yassin. De Europese Unie heeft
herhaaldelijk de terroristische wreedheden tegen Israëli's veroordeeld en erkend dat Israël het
recht heeft om zijn burgers te beschermen, maar heeft zich consequent verzet tegen buiten-
gerechtelijke executies die in strijd zijn met het internationale recht. De huidige cyclus van
geweld en tegengeweld heeft veel leed veroorzaakt en tot het verlies van levens geleid, de
verhoudingen op scherp gezet en de partijen steeds verder verwijderd van een door onder-
handelingen tot stand gekomen regeling.
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52. De Europese Raad heeft zijn medeleven betuigd met degenen die - aan welke zijde ook - de
gevolgen van het geweld ondervinden of die hun leven door het conflict ontwricht zien. Hij
heeft de Palestijnse autoriteit opgeroepen de veiligheidskwestie aan te pakken en het
terrorisme te bestrijden en de aankondiging door de Palestijnse autoriteit verwelkomd van
plannen die moeten leiden tot betere Palestijnse resultaten op het gebied van veiligheid. Hij
heeft benadrukt dat deze plannen volledig en correct moeten worden uitgevoerd. De Europese
Raad heeft met name zijn bezorgdheid uitgesproken over de ernstige humanitaire situatie in
de bezette Palestijnse gebieden en heeft de Israëlische regering opgeroepen actie te onder-
nemen om het lijden van de Palestijnen te verlichten door de belemmeringen op het vrije
verkeer op te heffen, haar nederzettingenbeleid om te buigen, de na maart 2001 gebouwde
nederzettingen te ontmantelen en de constructie van het zogenoemde veiligheidshek op
Palestijns grondgebied terug te draaien.

53. De Europese Raad heeft bevestigd dat hij er ten diepste van overtuigd is dat de routekaart van
het kwartet, ondersteund door Resolutie 1515 van de VN-Veiligheidsraad, de basis blijft voor
het bereiken van een vreedzame oplossing. Hij heeft alle partijen opgeroepen de situatie niet
verder te laten escaleren en de nodige stappen te doen om te beginnen met de uitvoering van
de routekaart. De belangrijkste stap is dat alle partijen afzien van verder geweld.

54. De Europese Raad heeft herhaald dat hij voorstander is van een door onderhandelingen bereikte
overeenkomst die leidt tot twee levensvatbare, soevereine en onafhankelijke staten, Israël en Palestina
die, op basis van de grenzen van 1967, in vrede en veiligheid naast elkaar leven in het kader van een
algemene vredesregeling voor het Midden-Oosten, als vastgelegd in de door het kwartet opgestelde
routekaart. De Europese Unie zal geen andere wijzigingen van de grenzen van 1967 erkennen dan die
waarover de partijen een overeenkomst bereiken.

55. De Europese Raad heeft nota genomen van de voorstellen voor een Israëlische terugtrekking uit de
Gaza-strook. Die terugtrekking zou een belangrijke stap kunnen zijn naar de uitvoering van de
routekaart, mits, overeenkomstig de beraadslagingen in de Raad van 23 februari:

- de routekaart wordt gevolgd,
- dit een stap is in de richting van een tweestatenoplossing,
- dit niet leidt tot verplaatsing van de nederzettingenactiviteit naar de Westelijke

Jordaanoever,
- regelingen getroffen worden en onderhandelingen gevoerd worden over een overdracht van

bevoegdheden aan de Palestijnse Autoriteit, en
- Israël de rehabilitatie en de wederopbouw van de Gazastrook faciliteert.

56. De Europese Unie is bereid de Palestijnse Autoriteit te ondersteunen bij de overname van de
verantwoordelijkheid voor de openbare orde, en met name bij het verbeteren van de capaciteit van zijn
civiele politie en van het wetshandhavend vermogen in het algemeen. De Europese Raad heeft de
speciale vertegenwoordiger van de EU opgedragen om in verbinding met de Commissie de eisen van
de Palestijnse autoriteit op dit gebied te bestuderen en aanbevelingen voor hulp te doen.

57. De Europese Raad heeft het Israëlische en het Palestijnse volk opgeroepen de politieke moed op te
brengen die nodig is om uit de huidige impasse in het vredesproces te geraken. Alleen door vrede en
verzoening zullen Israëli's en Palestijnen hun volledig potentieel kunnen realiseren.
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58. De Europese Raad herhaalt dat voor alle crisissituaties in de regio een oplossing moet worden
gevonden in het kader van een allesomvattende strategie en dat alleen op deze wijze op lange termijn
de veiligheid in de regio kan worden gewaarborgd. Met dat doel voor ogen zal de EU al haar
instrumenten inzetten en haar plan voor stabiliteit in de regio verder ontwikkelen in het kader van het
strategische partnerschap dat zij voornemens is aan te gaan met het Middellandse-Zeegebied en het
Midden-Oosten.

Strategisch partnerschap van de EU met het Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten

59. De Europese Raad heeft het door het voorzitterschap, het secretariaat van de Raad en de Commissie
opgestelde tussentijds verslag met de titel "Een strategisch partnerschap van de EU met het
Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten" verwelkomd. De Europese Raad heeft het belang
onderstreept van intensief overleg met de betrokken landen en met instemming geconstateerd dat het
voorzitterschap en de hoge vertegenwoordiger op de komende top van de Arabische Liga aanwezig
zullen zijn als duidelijke blijk van het vaste voornemen van de Unie om dit vitale partnerschap te
ontwikkelen.

60. De Europese Raad ziet uit naar de indiening van het eindverslag voor zijn bijeenkomst van juni 2004.

61. De Europese Raad brengt in herinnering dat de EU bereid is met de VS en andere partners te ijveren
voor samenwerking met de regio.

Irak

62. De Europese Raad verwelkomde de recente positieve politieke ontwikkelingen met
betrekking tot Irak.

63. De Europese Unie was met name verheugd over de consensus die de verschillende partijen in
Irak hebben bereikt met de ondertekening van de nieuwe tijdelijke grondwet op 8 maart, en
sprak de hoop uit dat deze bemoedigende ontwikkeling een snelle voortgang in het overgangs-
proces mogelijk maakt. De Europese Raad sprak voorts de hoop uit dat dit ertoe zal leiden dat
een soeverein, onafhankelijk, democratisch en vreedzaam Irak met behoud van zijn territoriale
integriteit opnieuw in de internationale gemeenschap zal worden opgenomen.

64. De Europese Unie verwelkomde ook het besluit van de Bestuursraad van Irak om de VN om
hulp te verzoeken bij de soevereiniteitsoverdracht eind juni en bij komende nationale
verkiezingen, alsmede het feit dat dit verzoek door de secretaris-generaal van de Verenigde
Naties, Kofi Annan, werd aanvaard. In overeenstemming met het door de Veiligheidsraad
verleende mandaat, en in lijn met de toezegging van de VN om de Iraakse bevolking te
helpen, steunt de Europese Raad het besluit van de VN om bijstand te verlenen bij de vorming
van een Iraakse overgangsregering, waaraan op 30 juni 2004 de soevereiniteit zal worden
overgedragen, en bij de voorbereiding van rechtstreekse verkiezingen die voor eind
januari 2005 moeten worden gehouden. Voor het welslagen van dit politieke overgangsproces
is een sterke rol van de VN essentieel. De Europese Raad verwelkomt de verklaring van de
voorzitter van de VN-Veiligheidsraad van 23 maart 2004 als een teken van internationale
consensus en ziet ernaar uit dat de VN in toenemende mate een cruciale rol zal spelen, daarbij
gesteund door de VN-Veiligheidsraad in de aanloop naar de overgang en ook nadien.
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65. De EU neemt er nota van dat de veiligheidssituatie in Irak een belangrijk obstakel blijft voor
een succesvol politiek en wederopbouwproces. Zij veroordeelt opnieuw de terroristische aan-
slagen die  zoveel mensen het leven hebben gekost.

66. Deze aanslagen, die steeds meer de Irakezen zelf treffen, zijn een meedogenloze poging om
het proces van herstel van soevereiniteit en stabiliteit in Irak te verstoren. Bijzonder
verontrustend is het dat bij recente aanslagen opzettelijk zo veel mogelijk burgerslachtoffers
zijn gemaakt, onder meer bij religieuze plechtigheden, en dat het doel daarbij was sektarisch
geweld aan te wakkeren. Daaruit blijkt duidelijk dat de daders geen respect hebben voor het
leven en het welzijn van de Iraakse bevolking of de eenheid van het land en de vestiging van
de democratie. De Europese Unie roept alle partijen in Irak op zoveel mogelijk mee te werken
om te voorkomen dat internationale instanties, die de Iraakse bevolking slechts willen
bijstaan, het mikpunt worden.

67. De Europese Unie is vastbesloten de Iraakse bevolking te helpen nu een nieuw tijdperk in de
geschiedenis van hun land aanbreekt. De Europese Raad herhaalt haar verzoek aan de hoge
vertegenwoordiger en de Commissie om een middellangetermijnstrategie uit te stippelen voor
de betrekkingen van de EU met Irak, en maatregelen te treffen om die uit te voeren.

Afghanistan

68. De Europese Raad heeft zijn waardering uitgesproken voor het besluit van Duitsland om als
gastland op te treden voor de internationale conferentie over Afghanistan die op 31 maart en
1 april in Berlijn zal worden gehouden. Die conferentie zal een nieuwe stap zijn in het proces
om de bevolking van Afghanistan een toekomst te garanderen die in het teken staat van
vrijheid, gerechtigheid, eerbiediging van de mensenrechten en eerlijke politieke
vertegenwoordiging.

69. De Europese Raad heeft benadrukt dat hij belang hecht aan de organisatie van vrije en eerlijke
verkiezingen in Afghanistan dit jaar. Hij verklaarde zich verheugd over de bijstand die de
UNAMA en anderen de Afghaanse autoriteiten bij de voorbereiding van de verkiezingen
verlenen en over de inspanningen van de NAVO, de coalitie en de lidstaten van de EU om de
Afghaanse regering de voor het houden van verkiezingen noodzakelijke veiligheid te helpen
garanderen.

70. Hij heeft het lange-termijnengagement van de Unie voor de ontwikkeling en de wederopbouw
van Afghanistan bevestigd en zijn voldoening geuit over de voorstellen voor nieuwe
toezeggingen van de lidstaten op het gebied van wederopbouw en veiligheid.

Servië en Montenegro/Kosovo

71. De heer Solana, hoge vertegenwoordiger, en de heer Patten, Commissielid, hebben aan de
Europese Raad verslag uitgebracht over hun bezoek aan Kosovo op 24 maart 2004.
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72. De Europese Raad heeft het recente etnisch gemotiveerde geweld in Kosovo met klem
veroordeeld, evenals het feit dat daarbij doden zijn gevallen, dat schade aan gebouwen is
toegebracht en religieus en cultureel erfgoed is vernietigd, dat het gemeenschappelijk bezit is
van alle Europeanen. Hij heeft ook de aanvallen op KFOR-troepen en op personeel en posten
van UNMIK veroordeeld. De Europese Raad heeft alle leiders, met name die van de Albanese
Kosovaren, opgeroepen hun verantwoordelijkheid voor de situatie op zich te nemen en ervoor
te zorgen dat dergelijke gewelddaden en dreigingen met geweld niet meer voorkomen.
Degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld moeten voor de rechter worden gebracht.

73. De Europese Raad heeft er bij de voorlopige instellingen voor het zelfbestuur op
aangedrongen blijk te geven van hun engagement voor een multi-etnisch Kosovo. Zij dienen
met onmiddellijke ingang middelen uit te trekken en verantwoordelijkheid te nemen voor
dringend herstel van beschadigde gebouwen, waaronder plaatsen voor de eredienst, om ervoor
te zorgen dat binnenlands ontheemden zo snel mogelijk kunnen terugkeren. De Europese
Raad heeft er ook met klem op gewezen dat de politieke leiders in Kosovo nauw met UNMIK
en KFOR moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de fysieke integriteit en de volledige
bescherming van de rechten van de leden van alle gemeenschappen in Kosovo gewaarborgd
zijn.

74. De Europese Raad heeft erop gewezen dat de recente gebeurtenissen een ernstige tegenslag
voor Kosovo zijn en de vooruitgang van de afgelopen jaren in gevaar brengen. Hij heeft eens
te meer de krachtige steun van de Europese Unie uitgesproken voor de heer Holkeri, speciale
vertegenwoordiger van de VN, voor UNMIK en voor KFOR in hun vastberaden inspanningen
om de situatie te stabiliseren en de toepassing van Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad te
bewerkstelligen en voor het "Standards before Status"-beleid. In dit verband heeft hij
bevestigd dat de Europese Unie zich zal blijven inzetten voor een stabiele toekomst voor een
veilig, democratisch, welvarend en multi-etnisch Kosovo.

Rusland

75. De Europese Raad wenst president Poetin geluk met zijn herverkiezing en ziet ernaar uit om
samen met hem te werken aan een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en de
Russische Federatie, waarbij de eerbiediging van gemeenschappelijke waarden uitgangspunt
zal zijn. De Europese Raad bevestigt dat de Unie oprecht veel gelegen is aan een open, stabiel
en democratisch Rusland. In dat verband is de Europese Raad verheugd over de toezegging
van president Poetin om een meerpartijenstelsel in te voeren en te versterken, de civiele
samenleving te ontwikkelen en alles in het werk te stellen om de persvrijheid te garanderen.
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76. De komende historische uitbreiding van de Europese Unie zal de EU en Rusland dichter tot
elkaar brengen. De verdere ontwikkeling van de vier ruimtes en de samenwerking op het
gebied van de veiligheid, waarbij met name het hoofd zal moeten worden geboden aan nieuwe
dreigingen en oplossingen moeten worden gevonden voor regionale conflicten in onze
gemeenschappelijke omgeving, zullen de betrekkingen EU-Rusland ten goede komen. De
Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst (PSO) blijft de hoeksteen van deze
betrekkingen. De Europese Raad verwacht dat deze overeenkomst zonder voorafgaande
voorwaarden en zonder onderscheid per 1 mei 2004 van toepassing is op alle lidstaten. De
Europese Unie is bereid eventuele rechtmatige zorgen van Rusland over de gevolgen van de
uitbreiding te bespreken, maar dat zal geheel los staan van de PSO-verruiming.

77. De Europese Raad ziet uit naar een vruchtbare top EU-Rusland op 21 mei. Hij verheugt zich
tevens op de eerste vergadering van de Permanente Partnerschapsraad op 26/27 april 2004.

Ivoorkust

78. De Europese Raad betreurt ten zeerste het opnieuw oplaaien van het geweld in Ivoorkust. Hij
appelleert aan het verantwoordelijkheidsgevoel van beide partijen en roept alle leiders op om
de weg van dialoog en verzoening opnieuw te bewandelen. Wil de vrede in Ivoorkust kunnen
terugkeren, dan moeten de akkoorden van Marcoussis ten volle worden uitgevoerd.

VI. DIVERSEN

Financiële vooruitzichten

79. De Europese Raad verheugt zich erover dat een aanvang is gemaakt met de bespreking van de
mededeling van de Commissie over de financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013.
Hij verzoekt de Raad de door het Comité van permanente vertegenwoordigers geëntameerde
studie voort te zetten met het oog op de opstelling van een analytisch verslag voor de
Europese Raad van juni 2004. De Europese Raad herinnert aan het in het meerjaren-
programma voorgestelde tijdschema; volgens dit schema moet tijdens de Europese Raad van
juni 2005 een politiek akkoord over de nieuwe financiële vooruitzichten worden bereikt.

Résidence Palace

80. De Europese Raad gaat op basis van het door de Raad goedgekeurde algemene kader
betreffende de financiële, logistieke en juridische aspecten van het Résidence-Palaceproject
akkoord met het voorstel van de Belgische regering om blok A van Résidence Palace, nadat
het is opgeknapt, te gebruiken voor zijn bijeenkomsten. De Europese Raad verzoekt de
Belgische regering en het secretariaat-generaal van de Raad dit algemeen kader overeen-
komstig het daarin bepaalde om te zetten in een operationeel project.

81. De Europese Raad verzoekt de Raad het verloop en de uitvoering van het project nauwlettend
te volgen en zo nodig passende besluiten te nemen om ervoor te zorgen dat de uitvoering van
het project volgens het goedgekeurde kader verloopt.

______________
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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