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TAL AV EUROPAPARLAMENTETS TALMAN INFÖR EUROPEISKA RÅDET 
DEN 16–17 JUNI 2005 

 
 
Mina damer och herrar, 
 
Detta är en svår tid för den europeiska integrationen. 
 
Två av de stater som var med och grundade unionen har med stor majoritet sagt nej till det utkast 
till konstitutionellt fördrag som ni undertecknat och som Europaparlamentet antagit med stor 
majoritet.  
 
Jag anser att de skäl som övertygade oss om att detta fördrag vore den bästa grunden för en mer 
välfungerande och demokratisk utvidgad union fortfarande är giltiga. 
 
Många av våra landsmän har dock uppenbarligen inte uppfattat det så. 
 
I dagsläget kan ingen, inte heller Europaparlamentet, lägga fram en definitiv analys av situationen 
eller föreslå några mirakellösningar.  
 
Ni har undertecknat fördraget och det är också ni som måste besluta om dess framtid. 
 
Men det åligger oss alla, EU-institutionerna och de nationella regeringarna, att försöka finna 
lösningar på den identitetskris som den europeiska integrationen drabbats av i flera länder. 
 
Låt mig för det första säga några ord om de beslut som ni måste fatta under de närmaste timmarna 
och som måste vara tydliga för medborgarna. 
 
Frågan som alla ställer sig är: ”Bör ratificeringen av konstitutionen fortgå eller inte?” 
 
Rådet skulle kunna besluta att utkastet till konstitution redan har dött.  
 
Det skulle räcka med att en enda medlemsstat formellt meddelade att den inte kommer att ratificera 
fördraget. 
 
Men hittills har ingen – inte ens Frankrike eller Nederländerna, utan vars medgivande fördraget inte 
kan träda i kraft – har föreslagit något sådant. 
 
Ni skulle också kunna besluta att ratificeringsprocessen skall fortgå, och eventuellt göra tidsplanen 
mer flexibel med mer tid för eftertanke, diskussion och förtydligande. 
 
Denna inställning ställer sig de flesta i Europaparlamentet bakom, då flera länder redan har 
ratificerat det konstitutionella fördraget, ett av dem genom folkomröstning. 
 
Av demokratisk respekt för dessa länder, och för dem som fortfarande inte har ratificerat fördraget, 
anser majoriteten i Europaparlamentet att alla medlemsstater bör ha rätt att uttrycka sin åsikt efter 
det att tidsplanen har justerats. 
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Om ni väljer detta alternativ bör vi se till att utnyttja den extra diskussions- och betänketiden väl 
och förhindra att denna ”stop and go” kommer att bestå av mycket ”stop” och lite ”go”. Jag vill 
insistera på att en majoritet av Europaparlamentet anser att processen bör fortgå, med eller utan 
avbrott. 
 
Låt mig även säga vad jag anser att vi inte får göra: 
 
- Översköljas av pessimism och acceptera att den europeiska integrationen går bakåt. Det skulle 

innebära att vi gav efter för populismen och den framväxande nynationalismen och att vi slöt 
oss inom oss själva. 

 
- Låtsas som ingenting. I stället måste vi på djupet analysera skälen till att det blivit ”nej” på 

flera håll. 
 
- Utlysa ett avbrott utan att bestämma hur långt det skall vara eller ange vad vi skulle vilja att 

det utnyttjades till. 
 
- Börja lösa upp gemenskapsrätten, som vi ju begär att kandidatländerna skall införliva. 
 
- Överlåta debatten åt experterna, åt personer som man antar ”vet” eller brådstörtat skapa 

institutionella strukturer som är svåra att administrera. 
 
- Ge oss in på ”ingenjörskonst” eller juridiskt mixtrande. Utkastet till konstitution är en helhet 

där varje beståndsdel passar ihop med de övriga genom en känslig balans som uppnåtts efter 
omfattande förhandlingar. Till exempel handlar mer än en tredjedel av artiklarna i den första 
delen om den tredje delen. 
Vissa delar av konstitutionen kräver inte att fördragen ändras, men hänger samman med andra 
som gör det. Vi måste vara försiktiga så att inte medborgarna tror att förslaget plockas sönder 
bit för bit och att vi struntar i de, positiva eller negativa, röster som de avgett om förslaget 
som helhet. 

 
Det är naturligtvis Frankrikes och Nederländernas företrädare som måste presentera sin analys av 
resultaten av deras respektive folkomröstningar. Efter att ha varit engagerad i folkomröstningen i 
mitt eget land, Spanien, och i de i Frankrike och Nederländerna anser jag dock att: 
 

1. Det är positivt att medborgarna intresserat sig, till och med på ett mycket engagerat sätt, för 
EU-frågan. Vi måste fortsätta diskussionen med dem och dra nytta av denna ”europeisering 
av politiken”. 

 
2. Förkastandet gäller mer det Europa som finns i dag än det som föreslås inför framtiden. 

 
Man har återgått till att diskutera Amsterdam och Maastricht (del III) mer än de nya inslagen 
i det konstitutionella fördraget (delarna I och II). 

 
3. Man har röstat mer mot kontexten än mot texten. 
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Denna kontext kännetecknades av:  
 

3.1. utvidgningen, eller rättare sagt de redan godkända och aviserade utvidgningarna, 
 
3.2. bristen på lösning från unionens sida av problemet med globaliseringen och hur den 

påverkar våra sociala strukturer. 
 
3.3. de olika uppfattningarna, eller meningsskiljaktigheterna, kring den europeiska 

integrationen bland medborgarna, den politiska eliten och de institutioner som företräder 
medborgarna. 

 
Många, i synnerhet unga, väljare har, med eller utan rätta, ansett att detta utkast till konstitution inte 
erbjöd några effektiva lösningar på tillväxt- och sysselsättningsproblemen, som om unionen vore en 
dåligt hanterad globaliserings trojanska häst eller ansvarig för omlokaliseringarna och 
massinvandringen. 
 
Andra väljare anser att EU är alltför reglerat eller kostar för mycket, och är rädda för att förlora sin 
nationella identitet. 
 
Den europeiska drömmen, om fred, demokrati och samarbete, har förverkligats. Och därför har den 
också upphört att vara en dröm som engagerar. 
 
Europa är en framgångshistoria. Men framgången kan bli unionens död om de nya farhågorna blir 
starkare än de gamla drömmarna.  
 
Vi måste skapa nya skäl för européerna att åter engagera sig i uppbyggnaden av den utvidgade 
unionen. 
 
Några diskussions- och/eller åtgärdspunkter inför framtiden 
 
Vilka punkter skulle man kunna diskutera och åtgärda under de kommande månaderna? 
 
- För det första bör alla EU-institutioner och nationella regeringar ge positiva signaler om det 

europeiska mervärdet, särskilt på det ekonomiska och sociala området och säkerhetsområdet. 
 
 Hur kan man exempelvis undgå att uppskatta Europeiska unionens insatser, insatser som 

säkerligen står med på dagens föredragningslista, när det gäller kampen mot terrorismen, 
inrättandet av ett gemensamt viseringssystem, inrättandet av en gemensam politik för 
uppgiftsskydd eller när det gäller åtgärderna för civilrättsligt samarbete och mot illegal 
invandring? 

 
 Eller hur kan man glömma arbetet för att bekämpa penningtvätt och inrättandet av en 

myndighet för skydd av de grundläggande rättigheterna? Haagagendan måste få en nystart 
och våra medborgare måste få bättre och mer ingående information om den. 
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 Det vore även lämpligt att de nationella ministrarna inte skyllde alla nationella problem på 

Bryssel och att de efter ett avslutat toppmöte inte systematiskt utryckte sig i termer av vinnare 
eller förlorare. 

 
 Detta gäller även den diskussion ni kommer att hålla om budgetplanen. 
 

Inom kort kommer parlamentet att uttala sig om en viktig lagstiftning som redan har haft stor 
inverkan på folkomröstningskampanjerna, nämligen förslagen till direktiv om liberalisering 
av tjänster och arbetstidsreglering. 

 
Debatten om dessa direktiv kommer att fungera som en fortsättning på den debatt som har 
hållits om utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution. 

 
Parlamentet litar på att det kommer att föras en positiv dialog mellan institutionerna, inte 
minst med Förenade kungariket i egenskap av blivande ordförande för unionen. 

 
För att vi skall kunna ta itu med de omständigheter som har orsakat nejet måste åtminstone 
två stora frågor tas upp: 

 
- Europeiska unionens gränser 
 

Finns det sådana gränser och om de faktiskt finns vilka är de då? Vilka är européernas 
geostrategiska intressen? Hur man skall man föra en diskussion med medborgarna om 
dessa? 

 
I denna debatt måste man skilja mellan ”Europas återförening”, som har kännetecknat den 
senaste utvidgningen, och de kommande utvidgningarna. 

 
- Den europeiska sociala modellen 
 

Kan vi inte i stället för att ställa kulturella, ekonomiska, sociala och ekonomiska modeller, 
som inte nödvändigtvis måste vara identiska, mot varandra komma överens om Europeiska 
unionens svar på globaliseringens ekonomiska och sociala konsekvenser och hämta 
inspiration i varandras positiva och negativa erfarenheter? 

 
Parlamentet kan och bör i detta sammanhang fungera som ett debattforum och en smältdegel 
för idéer, om än inte de enda. Vi är beredda att i samarbete med kommande ordförandeskap 
bidra till en debatt som vi skulle kunna organisera tillsammans. 

 
Budgetplanen 
 
Tillåt mig att redogöra för Europaparlamentets ståndpunkt om budgetplanen, den andra stora frågan 
på er dagordning. 
 
Först måste jag dock säga att det tycks mig alltmer osammanhängande och inskränkt att diskutera 
enbart med utgångspunkt i budgetens nettosaldon. 
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Detta bidrar till att medborgarna får intryck av att de betalar skatt till någon sorts främmande makt 
som inte ger dem några fördelar tillbaka. 
 
Detta är en felaktig vision. Om vi är tillsammans beror det på att det finns ett mervärde i detta och 
vi har alla direkt eller indirekt gynnats stort, om än på olika sätt, av den europeiska integrationen. 
 
En av kommissionens ledamöter gav igår i Europaparlamentet följande exempel: den BNP-ökning 
som kan tillskrivas den inre marknaden under de senaste tio åren uppgår till ca 900 miljarder euro, 
vilket i genomsnitt utgör 6 miljarder euro per familj i Europeiska unionen. Dessutom har 
2,5 miljoner arbetstillfällen skapats. 
 
Denna ökning har även haft andra resultat som är minst lika viktiga eller viktigare och som inte kan 
anges i euro. 
 
När allt kommer omkring, hur skulle medborgarna kunna tycka om Europeiska unionen om man 
endast anger för dem att det kostar dem som nationella skattebetalare en förmögenhet? 
 
Därför skulle jag vilja att överenskommelsen om budgetplanen blir början på ett nytt sätt att 
reflektera över hur man skall jämka samman de mål vi ställer upp för oss och de medel som behövs 
för detta. En överenskommelse om budgetplanen skulle i dagsläget även sända ut en positiv signal. 
 
Efter åtta månaders hårt arbete har parlamentet i tid och enligt konstens alla regler med stor 
majoritet antagit sin ståndpunkt om budgetplanen . 
 
Det är första gången någonsin som detta inträffar. 
 
Jag tänker inte här gå in i detalj på det inträffade. 
 
Ni känner till Böges betänkande lika väl som Europaparlamentet känner till kommissionens 
respektive ordförandeskapets förslag. 
 
Parlamentets förslag ligger mellan dessa båda förslag även om det utan tvekan ligger närmare 
kommissionens. 
 
Inom ramen för sina nuvarande befogenheter har Europaparlamentet velat betona sitt stöd för 
Europeiska unionens framtida politik för sysselsättning, forskning och innovation samt för politiken 
för att säkerställa unionens roll på den internationella arenan. 
 
Parlamentet anser även att det behövs större resurser för det nya området för säkerhet och rättvisa. 
 
Det är på dessa områden som man bäst kan uppnå det europeiska mervärde som vi alla gynnas av. 
 
Europaparlament anser att de målsättningar som Europeiska unionen säger sig ha inte kan uppnås 
med 1 procent av gemenskapens BNP, vilket vissa medlemsstater hävdar. 
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Nu är det er tur att redogöra för ert förslag. Jag vill att ni skall veta att parlamentet önskar nå en 
överenskommelse i tid. Med detta dock inte sagt vilken överenskommelse som helst. 
 
Kom även ihåg att det inte bara är rådet som beslutar om budgetplanen. Budgetplanens 
godkännande kräver en överenskommelse mellan de tre institutionerna. 
 
Unionens framtida finansiering är en alldeles för viktig fråga för att begränsas till ett 
räkenskapsexempel. Det handlar om en i högsta grad politisk debatt som kommer att avgöra 
unionens förmåga att agera under de kommande åren. 
 
Detta är självklart inte det sista tillfället att godkänna budgetplanen. Betänk dock att det kommer att 
bli allt svårare. Om vi i slutändan står utan budgetplan skulle vi i vilket fall som helst bli tvungna att 
utarbeta en budget för 2007. Även ni känner till vad som föreskrivs i fördraget i ett sådant fall och 
vilken Europaparlamentets roll är. 
 
Innan jag slutar skulle jag särskilt vilja tacka Jean-Claude Juncker och det luxemburgska 
ordförandeskapet som ständigt har varit närvarande i Europaparlamentet genom sin ordförande och 
sina ministrar, Asselborn och Schmit. De har alltid lyssnat uppmärksamt på Europaparlamentets 
åsikter och de har visat att de är mycket väl insatta i mycket komplexa frågor som har väntat i 
många år på att få en lösning. 
 
Inför er alla vill jag tacka dem och jag hoppas att de under de kommande timmarna lyckas slutföra 
sitt utomordentliga arbete. 
 
 

__________ 
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1. Före Europeiska rådets möte höll Europaparlamentets ordförande, Josep Borrell, en 
föredragning som följdes av en diskussion.  

 
2. Europeiska rådet välkomnar undertecknandet av anslutningsfördraget den 25 april i 

Luxemburg, vilket markerar en ny viktig etapp mot Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
Europeiska unionen. Dessa länder kommer nu att delta i arbetet i Europeiska rådet samt i 
rådet och dess förberedande organ som aktiva observatörer. 

 
3. Europeiska rådet erinrar för övrigt om slutsatserna av den 17–18 juni 2004 och den  

16–17 december 2004 om utvidgningen och understryker att slutsatserna måste genomföras 
fullt ut. 

 
4. Europeiska rådet behandlade följande frågor: 
 

I.  Budgetplanen 
II.  Ekonomiska och sociala frågor samt miljöfrågor (Lissabonstrategin, hållbar 

utveckling) 
III. Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (Haagprogrammet, terrorism) 
IV. Yttre förbindelser 
V. Övriga frågor 

 
I. BUDGETPLANEN 
 
5. Europeiska rådet beklagade att det inte gick att nå en övergripande överenskommelse om 

budgetplanen i detta skede. Det underströk behovet av klarhet vad gäller de resurser som står 
till unionens förfogande för stöd av den gemensamma politiken under den kommande 
finansieringsperioden och åtog sig att fortsätta att på alla sätt arbeta för att nå detta mål. Det 
konstaterade att det gemensamma förberedelsearbetet har gjort det möjligt att i betydande 
utsträckning komma vidare i frågan. Man kom överens om att särskilt den inriktning och det 
tempo diskussionerna fått tack vare det förhandlingspaket som utarbetats på 
ordförandeskapets initiativ måste bibehållas. 

 
6. Europeiska rådet uppmanar det tillträdande ordförandeskapet att föra dessa diskussioner 

vidare på grundval av de hittills gjorda framstegen för att finna de lösningar som krävs för att 
nå en övergripande överenskommelse snarast möjligt. 

 
II. EKONOMISKA OCH SOCIALA FRÅGOR SAMT MILJÖFRÅGOR 
 
Hållbar utveckling 
 
7. När Lissabonstrategin i mars 2005 gavs ny stimulans, klargjorde Europeiska rådet att denna 

strategi ingår det större sammanhang som hållbar utveckling utgör och innebär att nuvarande 
behov bör tillgodoses utan att det äventyrar kommande generationers möjlighet att tillgodose 
sina behov. 
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8. Europeiska rådet upprepar att man fäster vikt vid hållbar utveckling som en nyckelprincip 

som genomsyrar all politik och alla åtgärder inom unionen. I detta sammanhang, och med 
kommissionens förslag som grund, godkänner Europeiska rådet uttalandet om 
huvudprinciperna för en hållbar utveckling (se bilaga II). Det välkomnar denna nya impuls 
och erinrar om att de viktiga mål och huvudprinciper som anges i uttalandet skall utgöra 
grunden för den förnyade strategi för hållbar utveckling, med mål, indikatorer och ett effektivt 
uppföljningsförfarande, som om möjligt kommer att antas före utgången av 2005. 

 
Ny stimulans för Lissabonstrategin: ett partnerskap för tillväxt och sysselsättning 
 
9. Europeiska rådet ansåg i mars 2005 att det är oundgängligt att man utan dröjsmål ger ny 

stimulans åt Lissabonstrategin och lägger om prioriteringarna till tillväxt och sysselsättning. 
För att detta mål skall kunna uppnås, ansåg Europeiska rådet att unionen i högre grad måste 
mobilisera alla lämpliga nationella resurser och gemenskapsresurser – inklusive 
sammanhållningspolitiken – i strategins tre dimensioner, den ekonomiska, den sociala och 
den miljömässiga, och utveckla synergierna mellan dem. 

 
10. I detta sammanhang godkänner Europeiska rådet de integrerade riktlinjer för tillväxt och 

sysselsättning (2005–2008) som består av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska 
politiken, varigenom den allmänna ekonomiska samstämmigheten mellan strategins 
tre dimensioner säkerställs, samt sysselsättningsriktlinjerna. Europeiska rådet välkomnar detta 
första resultat av den nya strategi som fastställdes vid mötet i mars 2005, och som gör det 
möjligt att på ett dynamiskt och enhetligt sätt, i enlighet med förfarandena i fördraget, samla 
såväl den makroekonomiska som den mikroekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken 
i de tjugofyra integrerade riktlinjerna (se bilaga II), med utgångspunkt i det arbete som utförs i 
alla de rådskonstellationer som berörs av genomförandet. 

 
11. För att den nya treåriga förvaltningscykeln skall kunna fullföljas bör de integrerade 

riktlinjerna nu förverkligas genom att medlemsstaterna med utgångspunkt i det tidsschema 
som kommissionen föreslår, inför nationella, ambitiösa reformprogram, som motsvarar deras 
särskilda behov och situation och som avspeglar detta integrerade och enhetliga 
tillvägagångssätt i fråga om den makroekonomiska och den mikroekonomiska politiken samt 
sysselsättningspolitiken. Dessutom kommer kommissionen att lägga fram gemenskapens 
Lissabonprogram som skall omfatta alla de åtgärder som skall vidtas på gemenskapsnivå. 
Dessa program fungerar som oumbärliga instrument för tillväxten och sysselsättningen. 

 
III. ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA 
 
Haagprogrammet 
 
12. Europeiska rådet noterar med tillfredsställelse rådets och kommissionens antagande av en 

handlingsplan för genomförandet av Haagprogrammet för att stärka området med frihet, 
säkerhet och rättvisa. Denna handlingsplan omsätter Haagprogrammets mål i konkreta 
åtgärder. På grund av den ökade vikt som läggs vid den yttre dimensionen av området med  
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frihet, säkerhet och rättvisa, kommer den att i slutet av året kompletteras med den strategi som 
rådet skall anta i frågan på förslag av generalsekreteraren/den höge representanten och 
kommissionen. 
 

13. Det är av högsta vikt att medlemsstaterna effektivt och i tid vidtar de åtgärder som beslutats 
för genomförandet av handlingsplanen. Europeiska rådet noterar i detta avseende att rådet är i 
färd med att granska medlemsstaternas arrangemang för införlivande och genomförande av 
rambeslutet om den europeiska arresteringsordern. Det anser att utvärderingsmetoden rent 
allmänt bör utvecklas. 

 
14. Europeiska rådet gläder sig åt den vikt som lagts vid handlingsplanen om operativt samarbete 

mellan de olika aktörerna på området för unionens inre säkerhet. Det noterar i detta avseende 
att arbetet i den operativa specialgruppen med polischefer, specialgruppen för Europol och 
specialgruppen för Eurojust på senaste tiden fått en mer operativ karaktär och gläds åt att 
verksamheten i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre 
gränserna har inletts. Europeiska rådet uppmanar rådet att intensifiera samordningen mellan 
de olika aktörerna och mellan dessa och medlemsstaternas behöriga myndigheter. 

 
15. Europeiska rådet är överens om att undersöka genomförandet av handlingsplanen från Haag 

under andra halvåret 2006, i enlighet med sitt beslut som fattades i november 2006. 
 
16. Europeiska rådet välkomnar handlingsplanen mot narkotika (2005–2008) inom ramen för 

strategin för narkotikabekämpning (2005–2012). 
 
Kampen mot terrorism 
 
17. Europeiska rådet noterade rådets rapport om genomförandet av handlingsplanen mot 

terrorism. Det gläder sig åt de framsteg som gjorts på lagstiftningsområdet när det gäller 
utbytet av rättsliga och polisiära uppgifter och kampen mot finansiering av terrorism. 
Europeiska rådet noterar också de riktlinjer som rådet fastställt för utarbetandet av strategin 
mot radikalisering och rekrytering av terrorister, på det nationella planet bland annat 
främjandet av en interreligiös dialog, slutförandet av den inbördes utvärderingen av de 
nationella åtgärderna mot terrorism samt utvecklingen av analysförmågan inom rådets 
sekretariat. Europeiska rådet välkomnar slutligen rådets antagande av dokumentet om 
införandet av den konceptuella ramen för ESFP och terrorism.  

 
18. Europeiska rådet understryker den vikt det lägger vid att framsteg görs på alla områden som 

berörs av handlingsplanen mot terrorism, särskilt att de åtgärder som godkändes av 
Europeiska rådet i mars 2004 och som anses prioriterade genomförs i tid, så att kampen mot 
terrorismen blir effektiv. 

 
19. Europeiska rådet vill att följande punkter prioriteras under andra halvåret 2005: 
 

• Lagstiftningsarbete i syfte att mer specifikt och så långt möjligt förstärka 
polissamarbetet och det rättsliga samarbetet när det gäller utbyte av uppgifter mellan 
polismyndigheter, bevisupptagningsbeslutet, bevarande av trafikuppgifter samt 
uppgiftsutbyte och samarbete mot terroristbrott.  
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• Fortsatt arbete för ett bättre utbyte av strategisk och operativ information mellan 

medlemsstaterna och mellan dessa och unionens behöriga byråer och organ, i enlighet 
med Haagprogrammet. 

 
• Utarbetande av en strategi och en handlingsplan mot radikalisering och rekrytering av 

terrorister, mot bakgrund av de riktlinjer som fastställs av rådet. 
 

• Uppföljning av rekommendationerna från den inbördes utvärderingen av de nationella 
åtgärderna mot terrorism. 

 
• Fortsatt genomförande av strategin mot finansiering av terrorism, särskilt genom 

antagande av en uppförandekod för att förhindra att välgörenhetsorganisationer 
missbrukas för att finansiera terrorism samt genom förstärkning av förfarandena för att 
spärra tillgångar. 

 
• Förstärkning av räddningstjänstens kapacitet, särskilt befintliga medicinska resurser för 

att bemöta en biologisk terrorattack samt utveckling av snabbinsatsförmågan grundad 
på räddningstjänstmoduler i medlemsstaterna. 

 
• Förstärkning av den politiska dialogen om terrorism med tredjeländer och av det 

internationella samarbetet i kampen mot terrorism, i synnerhet antagandet av den 
övergripande konventionen om internationell terrorism inom Förenta nationernas ram.  

 
• Utveckling av biståndsprogram för vissa prioriterade tredjeländer för att förstärka deras 

system för terroristbekämpning och införande i detta avseende av nätverket med 
experter som skall tillgodose tredjeländers begäran om tekniskt bistånd. 

 
• Åtgärder för tullsamarbete för att förbättra säkerheten i leveranskedjan. 

 
20. Europeiska rådet kommer att utvärdera de gjorda framstegen vid mötet i december 2005 och 

göra en översyn av handlingsplanen mot terrorism. 
 
IV. YTTRE FÖRBINDELSER 
 
Förberedelserna inför FN-toppmötet i september 2005 
 
21. Europeiska rådet betraktar FN-toppmötet som ett tillfälle att bekräfta vårt stöd till FN som ett 

instrument för internationella förbindelser på rättslig grund. Det upprepar sitt fulla stöd till en 
effektiv multilateralism och till reformprocessen inom Förenta nationerna. Det understryker 
att den rapport som generalsekreteraren lade fram den 21 mars 2005 och bidraget från 
generalförsamlingens ordförande av den 3 juni 2005 bildar en utmärkt grund för arbetet inför 
den förklaring som skall antas i New York i september. 
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22. Europeiska rådet uttrycker sin tacksamhet mot generalsekreteraren för hans uttömmande och 
sammanhållna rapport. Det delar generalsekreterarens åsikt om hans integrerade koncept för 
kollektiv säkerhet och stöder tanken att utveckling, säkerhet och mänskliga rättigheter är 
sinsemellan förbundna och ömsesidigt förstärker varandra. Det välkomnar med 
tillfredsställelse de strategier som föreslås på områdena utveckling, säkerhet, mänskliga 
rättigheter, rättsstaten och demokratin. 

 
23. Europeiska rådet anser att det är väsentligt att nå ett välavvägt och ambitiöst resultat som gör 

det möjligt att reformera FN så att organisationen mer konkret och effektivt kan reagera på de 
multidimensionella hot och utmaningar som pekas ut i generalsekreterarens rapport. 

 
24. I detta sammanhang understryker Europeiska rådet Europeiska unionens åtagande om att föra 

en verklig dialog med alla FN:s medlemsländer som förberedelse inför toppmötet. 
 
25.  Europeiska unionen är positiv till hur samarbetet med Förenta nationerna och de regionala 

organisationerna har utvecklats, särskilt med tanke på den dialog på hög nivå som skall hållas 
den 25−26 juli 2005 mellan Förenta nationerna och de regionala organisationerna. 

 
26.  Utvecklingen spelar en avgörande roll vid förberedelsen inför toppmötet. Europeiska rådet 

erinrar om utvecklingsländernas primära ansvar för sin utveckling och välkomnar i detta 
avseende den enighet som rådet har uppnått när det gäller det offentliga utvecklingsbiståndet. 
När det gäller åtagandet om att nå det internationellt överenskomna biståndsmålet på 0,7 % av 
BNI, noterar Europeiska rådet med tillfredsställelse att medlemsstaterna är på god väg att nå 
upp till målet i Barcelonaåtagandena, dvs. 0,39 % av BNI i offentligt utvecklingsbistånd 
2006. Rådet, som bekräftar att det är fast beslutet att fullgöra sina åtaganden, har beslutat att 
för Europeiska unionens vidkommande fastställa ett nytt kollektivt mål, som innebär att 
biståndet skall vara 0,56 % senast 2010. Detta motsvarar en årlig ökning av det offentliga 
utvecklingsbiståndet på 20 miljarder euro. 

 
27. Europeiska rådet kan i detta sammanhang, och i enlighet med resultatet av mötet i rådet den 

24 maj 2005, bekräfta att de medlemsstater som ännu inte har nått en biståndsnivå på 0,51 % 
av BNI åtar sig att uppfylla detta senast 2010 inom ramen för sina respektive 
budgetfördelningsprocesser, medan de länder som redan ligger över denna nivå åtar sig att 
fortsätta sina ansträngningar. De medlemsstater som har anslutit sig till EU efter 2002 och 
som ännu inte har nått ett offentligt utvecklingsbistånd på 0,17 % av BNI kommer att sträva 
efter att öka biståndet för att nå denna nivå senast 2010 inom ramen för sina respektive 
budgetfördelningsprocesser, medan de länder som redan ligger över denna nivå åtar sig att 
fortsätta sina ansträngningar. Medlemsstaterna åtar sig att nå biståndsmålet 0,7 % av BNI 
senast 2015, medan de som har nått detta mål åtar sig att ligga kvar över detta. De 
medlemsstater som har anslutit sig till EU efter 2002 kommer att sträva efter att senast 2015 
ha ett offentligt utvecklingsbistånd på 0,33 % av BNI. 

 
28. Europeiska rådet uppmanar rådet att fortsätta sin granskning av de mest lovande alternativen 

för innovativa källor för finansiering av utveckling, så att de tillgängliga resurserna ökar på ett 
hållbart och förutsägbart sätt. 
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29. Europeiska unionen är fortfarande besluten att i samarbete med de internationella 
finansinstituten nå enighet om omfattningen och villkoren för ytterligare multilaterala 
skuldlättnader för att säkerställa en långsiktigt hållbar skuldnivå med en bedömning från fall 
till fall.  

 EU välkomnar i detta sammanhang G8-avtalet om att bevilja kraftigt skuldtyngda fattiga 
länder en 100-procentig multilateral skuldlättnad.  

 
30. Europeiska rådet erinrar om nödvändigheten att parallellt med finansieringsinsatserna höja det 

offentliga utvecklingsbiståndets kvalitet och effektivitet och behovet av att stärka kapaciteten 
och sörja för hållbarheten i ett ökat offentligt bistånd till partnerländerna. Det välkomnar 
Parisförklaringen om biståndets effektivitet och erinrar om att medlemsstaterna och 
kommissionen fullt ut åtar sig att utan dröjsmål se till att den genomförs och följs upp, 
inbegripet fastställande av verifierbara mål, samt att de särskilda åtaganden som 
Europeiska unionen gjorde vid högnivåforumet i Paris genomförs. 

 
31. Europeiska rådet understryker vikten av att ta hänsyn till globaliseringens sociala dimension i 

de olika politikområdena och i det internationella samarbetet.  
 
32. Europeiska rådet bekräftar att Europeiska unionen kommer att fortsätta att ta hänsyn till målen 

för utvecklingssamarbetet inom all politik som unionen genomför och som kan påverka 
utvecklingsländerna. Inom ramen det globala partnerskapet för utveckling och enligt 
millennieutvecklingsmål 8 kommer EU att göra en särskild insats för att främja och stärka 
samstämmigheten i utvecklingspolitiken. 

 
33. EU anser att Afrikas utveckling bör prioriteras och kommer att öka sina insatser för att bistå 

de afrikanska länderna med att uppnå millennieutvecklingsmålen. Europeiska rådet bekräftar i 
detta sammanhang att Europeiska unionen, med iakttagande av medlemsstaternas enskilda 
prioriteringar, avser att öka sitt ekonomiska bistånd till de afrikanska länderna söder om 
Sahara genom att kollektivt till den afrikanska kontinenten överlämna minst 50 % av den 
överenskomna ökningen av offentligt utvecklingsbistånd. Även det bistånd som ges till länder 
efter en konflikt och till bräckliga stater kommer att öka. 

 
34. Europeiska rådet anser att inrättandet av den fredsbyggande kommissionen, 

konfliktförebyggande, kampen mot terrorism, antagandet av principer om användning av våld, 
nedrustning, icke-spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana och förstärkning av 
FN:s fredsbevarande resurser bör prioriteras vid förberedelsen inför toppmötet. 

 
35. Europeiska rådet välkomnar överenskommelsen i FN:s generalförsamling den 13 april om 

konventionen om bekämpande av nukleär terrorism och manar alla FN-medlemmar att 
underteckna denna konvention under toppmötet i september. 

 
36. När det mer specifikt gäller nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen beklagar 

Europeiska rådet att man vid utvärderingskonferensen om fördraget om icke-spridning av 
kärnvapen, trots EU:s ansträngningar, inte i samförstånd kunde utarbeta ett dokument om  
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sakfrågorna. Europeiska rådet erinrar om den vikt det lägger vid konsolideringen av fördraget 
om icke-spridning av kärnvapen och hoppas att denna problematik skall tas upp vid toppmötet 
i september. Det bekräftar sin antagna gemensamma ståndpunkt inför denna 
utvärderingskonferens som utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att uppnå sina mål 
under den kommande utvärderingen av detta fördrag. 

 
37. Europeiska rådet gläder sig åt den framträdande plats som de mänskliga rättigheterna, 

rättsstaten och demokratin har fått i reformförslagen. Europeiska rådet upprepar här den vikt 
det fäster vid begreppet skyddsansvar, som måste genomföras av säkerhetsrådet. Europeiska 
rådet stöder förstärkningen av högkommissariens roll och resurser och inrättandet av ett 
permanent råd för de mänskliga rättigheterna, för att visa att de mänskliga rättigheterna är 
universella och har en central plats inom FN-systemet. Europeiska rådet är överens om att det 
är angeläget att placera de mänskliga rättigheterna på samma plan som frågorna om 
utveckling, fred och säkerhet. Det stöder även begäran om förstärkning av högkommissariens 
kontor, bland annat genom att kontoret samarbetar med säkerhetsrådet. Dessa initiativ bör 
leda till att mänskliga rättigheter ägnas ökad omsorg i FN:s verksamhet. 

 
38. När det gäller reformerna av institutionerna, inser Europeiska rådet att det är nödvändigt att 

reformera FN:s huvudorgan, bland annat generalförsamlingen, Ekonomiska och sociala rådet 
samt säkerhetsrådet för att förstärka representativiteten, insynen och effektiviteten i systemet. 
Europeiska rådet stöder även reformansträngningarna på budgetområdet och området för 
administrativ verksamhet i syfte att göra FN bättre rustat att genomföra sitt mandat. 

 
39. Hållbar utveckling, bland annat miljöfrågor och miljöhänsyn, bör integreras ytterligare i 

nationella och internationella utvecklingsprogram och utvecklingsstrategier. Europeiska rådet 
stöder generalsekreterarens enträgna uppmaning om en mer integrerad internationell 
miljöstyrningsstruktur på grundval av de befintliga institutionerna. Med hänsyn till 
miljöproblemen inom utvecklingsområdet föreslår EU att det vid högnivåmötet i 
september 2005 och inom ramen för reformen av FN inleds en process som skall utmynna i 
förhandlingar om inrättande av ett FN-organ med ansvar för miljöfrågor med 
FN:s miljöprogram som grund; detta organ skulle ges ett uppdaterat och utökat mandat, 
finansierat med stabila, tillräckliga och förutsägbara anslag och verka på samma nivå som 
övriga specialorgan inom FN. Organet, med säte i Nairobi, skulle göra det möjligt att på ett 
integrerat och konsekvent sätt förbättra miljöaspekterna av en hållbar utveckling och det 
skulle ha ett nära samarbete med de multilaterala organen, som vart och ett skulle utnyttja sina 
relativa fördelar optimalt. 

 
40. Europeiska rådet betonar att det är nödvändigt att WTO:s ministerkonferens som skall äga 

rum i december i år i Hongkong fastställer huvudlinjerna i en överenskommelse med tanke på 
slutresultatet av Dohaprogrammet för utveckling. Det är nödvändigt att uppnå ambitiösa och 
balanserade resultat med tanke på de ekonomiska utmaningar som Europa måste anta samt för 
att ge utvecklingsländerna möjlighet att integreras fullt ut i världsekonomin. 
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Västra Balkan 
 
41. Europeiska rådet bekräftar sitt åtagande om att fullt ut genomföra Thessalonikiagendan, där 

det betonas att framtiden för västra Balkan finns inom Europeiska unionen. Det upprepar att 
varje enskilt lands framsteg mot integrering i Europa, med beaktande av utvecklingen av 
regelverket, beror på hur landet anstränger sig för att iaktta Köpenhamnskriterierna och 
villkorligheten i stabiliserings- och associeringsprocessen. Regionalt samarbete och goda 
grannförbindelser förblir för övrigt viktiga inslag i EU:s politik inom denna process. 

 
42. Europeiska rådet uppmuntrar f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att intensifiera sina 

ansträngningar inför det yttrande som kommissionen kommer att avge om landets begäran om 
anslutning till EU. Det gläder sig åt Serbien och Montenegros väsentliga insatser, uppmuntrar 
landet att intensifiera dem och bekräftar att Europeiska unionen så snart som möjligt önskar 
inleda förhandlingar i syfte att ingå ett stabiliserings- och associeringsavtal. Det upprepar sin 
beslutsamhet att inleda sådana förhandlingar även med Bosnien och Hercegovina så snart 
villkoren för detta är uppfyllda. Europeiska rådet betonar även vikten av att det inom ramen 
för Albaniens närmande till EU hålls fria och demokratiska val i Albanien i överensstämmelse 
med internationella normer, inklusive i de regioner där minoriteterna bor. 

 
43. Omedelbart före minneshögtiden med anledning av tioårsdagen av massakern i Srebrenica 

understryker Europeiska rådet att det förblir ett viktigt krav för ett fortsatt närmande till EU 
att länderna i regionen fullt ut och obegränsat samarbetar med Internationella tribunalen för 
f.d. Jugoslavien. Europeiska rådet förväntar sig att detta samarbete fortsätter och förstärks tills 
alla som är åtalade och fortsätter att fly från den internationella rättvisan ställs inför 
tribunalen. 

 
44. Europeiska rådet antog ett uttalande om Kosovo som återges i bilaga III. 
 
Den europeiska grannskapspolitiken 
 
45. Europeiska rådet välkomnar slutförandet av en första omgång handlingsplaner med den 

palestinska myndigheten, Israel, Jordanien, Marocko, Moldavien, Tunisien och Ukraina inom 
ramen för den europeiska grannskapspolitiken och gläder sig åt beslutet att det 2005 även 
skall utarbetas sådana handlingsplaner med Armenien, Azerbajdzjan och Georgien, som i 
juni 2004 togs med i den europeiska grannskapspolitiken, och med Egypten och Libanon samt 
att det skall utarbetas en nationell rapport om Algeriet. Europeiska rådet uppmanar 
kommissionen och generalsekreteraren/den höge representanten att regelbundet rapportera om 
de framsteg som gjorts. 

 
46. Europeiska rådet välkomnar den ukrainska regeringens insatser för att införa fullständig 

demokrati och en social marknadsekonomi i landet och välkomnar att landet anslutit sig till de 
europeiska normerna och värderingarna. Det är angeläget om att fortsätta med dialogen och 
de utökade kontakterna mellan EU och Ukraina och stöder ett snabbt genomförande av 
handlingsplanen EU–Ukraina. 
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47. Europeiska rådet noterar dessutom att handlingsplanen EU–Moldavien har antagits och att 
man har utnämnt EU:s särskilda representant i Moldavien, ett land som inom kort kommer att 
bli närmaste granne med Europeiska unionen. Det förklarar sig vara redo att aktivt delta för 
att finna en lösning på konflikten i Transnistrien och ser positivt på en förstärkning av 
dialogen med Ryssland, Ukraina och OSSE i frågan. 

 
48. Europeiska rådet upprepar EU:s åtagande om en fördjupning av förbindelserna med 

Vitryssland, även utarbetandet av en handlingsplan, när detta lands myndigheter tydligt har 
visat sin vilja att respektera de demokratiska värderingarna, rättsstaten, och de mänskliga 
rättigheterna. EU hyser oro över det intensifierade undertryckandet av de demokratiska 
krafterna och det civila samhället i Vitryssland. EU kommer att vidta åtgärder för att 
informera den vitryska befolkningen om och visa på fördelarna med den europeiska 
grannskapspolitiken och stödja en förstärkning av det civila samhället och 
demokratiseringsprocessen i detta land. 

 
Strategiskt partnerskap med Medelhavsregionen och Mellanöstern 
 
49. Europeiska rådet godkände rapporten från ordförandeskapet, generalsekreteraren/den höge 

representanten och kommissionen om genomförandet av det strategiska partnerskapet mellan 
EU och Medelhavsregionen samt Mellanöstern. Europeiska rådet understryker vikten av det 
strategiska partnerskapet för EU:s förbindelser med länderna i Mellanöstern. Det kommer att 
fortsätta att följa genomförandet av målen i det strategiska partnerskapet enligt 
handlingsprinciperna för gemensamt egenansvar och partnerskapet. Europeiska rådet är 
överens om att det är nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt genomförandet av det 
strategiska partnerskapet i länderna öster om Jordanien. Den gemensamma politiska viljan att 
främja förbindelserna och ett samarbete inom alla områden, utöver handelsfrågor och 
ekonomi, bekräftades vid det 15:e ministermötet i det gemensamma rådet mellan GCC och 
EU som ägde rum den 5 april 2005 i Manama. 

 
Barcelonaprocessen 
 
50. Europeiska rådet välkomnar den sjunde Europa–Medelhavskonferensen på ministernivå, som 

hölls i Luxemburg och som gjorde det möjligt att göra en totalbedömning av partnerskapet 
från dess inledning 1995, att fastställa grunden för processens framtid och att för första 
gången anta gemensamma slutsatser, bland annat om nödvändigheten av att främja politiska 
och sociala reformer i partnerländerna. Rådet noterade dessutom med tillfredsställelse 
framstegen inom den politiska dialogen och säkerhetsdialogen och med genomförandet av det 
sociala, kulturella och mänskliga partnerskapet inom Barcelonaprocessen, i synnerhet genom 
inrättandet i Alexandria av Anna Lindhs Europa−Medelhavsstiftelse för kulturell dialog, samt 
bildandet i Luxemburg av den icke-statliga plattformen för Europa–Medelhavsregionen. 
Europeiska rådet gläder sig slutligen åt genomförandet av den första plenarsessionen i den 
parlamentariska församlingen för Europa−Medelhavsregionen i Kairo, som förverkligar 
engagemanget för de demokratiska värderingar och för den princip om gemensamt 
egenansvar som är utmärkande för Barcelonaprocessen. Det välkomnar att ett extra möte på 
hög nivå kommer att hållas i Barcelona i slutet av november för att markera 
Barcelonaförklaringens tioårsdag. 
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51. Libyens fullständiga integrering i Barcelonaprocessen är det övergripande målet för 
EU:s politik för närmare förbindelser med detta land. Deltagandet i denna process och de 
vidare framstegen mot att ingå ett associeringsavtal är beroende på Libyens vilja att 
villkorslöst och fullt ut godta Barcelonaförklaringen och det som denna lett till. Samråd i detta 
ämne och i andra olösta frågor fortsätter. 

 
Irak 
 
52. Europeiska rådet bekräftar EU:s vilja att fortsätta genomförandet av hela det biståndsprogram 

som rådet enades om den 5 november 2004 och 21 februari 2005 för att nå målet om ett 
säkert, stabilt, enat, välmående och demokratiskt Irak som respekterar de mänskliga 
rättigheterna och som fullt ut utövar sin suveränitet och samarbetar konstruktivt med sina 
grannar och med det internationella samfundet. Europeiska rådet erinrar om kommissionens 
och medlemsstaternas beredskap att, om Irak så begär, stödja den konstitutionella processen i 
överensstämmelse med resolution 1546 och i nära samarbete med FN. Det uppmuntrar de 
irakiska myndigheterna att sträva efter att alla delar av det irakiska samhället helt blir 
delaktiga i den konstitutionella processen och att främja en bred nationell dialog. 

 
53. Europeiska rådet upprepar sitt åtagande att stödja de irakiska myndigheterna och det irakiska 

folket i enlighet med kommissionens meddelande "EU och Irak – En ram för ökat 
engagemang" som rådet godkände i juni 2004, i synnerhet genom att ge stöd till en 
förstärkning av det straffrättsliga systemet och av rättsstaten genom EUJUST LEX, genom att 
bidra till den politiska, ekonomiska och sociala återuppbyggnaden av Irak och genom att 
fortsätta insatserna för att fördjupa förbindelserna mellan EU och Irak med målsättningen att 
upprätta en regelbunden politisk dialog. Det välkomnar i detta sammanhang ministertrojkans 
besök i Bagdad den 9 juni 2005 och bekräftar viljan att utvidga kontakterna mellan EU och 
Irak. Europeiska rådet välkomnar rådets antagande den 13 juni 2005 av operationsplanen för 
det samordnade rättsstatsuppdraget i Irak (EUJUST LEX), som har gjort det möjligt att 
officiellt inleda detta EU:s utbildningsuppdrag till förmån för Irak. Det mottog positivt 
kommissionens tillkännagivande att den ämnar öppna en delegation i Bagdad inom en nära 
framtid. 

 
54. Europeiska rådet uttrycker förhoppningen att den internationella konferensen om Irak, som 

den 22 juni i år anordnas i Bryssel av Europeiska unionen tillsammans med Förenta staterna 
inom ramen för den politiska process som fastställs i resolution 1546, kommer att ge tillfälle 
att visa det internationella samfundets stöd för de prioriteringar som de irakiska 
myndigheterna fastställt för övergångsperioden, inför utsikten av den nya ram för samordning 
av biståndsinsatserna som skall införas så snart som möjligt. I detta sammanhang betonar 
Europeiska rådet vikten av att den irakiska regeringen spelar en ledande roll och att 
Förenta nationerna agerar för att ge råd och stöd. 
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Iran 
 
55. Europeiska rådet välkomnar återupptagandet av förhandlingarna med Iran om ett handels- och 

samarbetsavtal och om ett politiskt avtal, vilket möjliggjordes genom ingåendet och det 
faktiska genomförandet av Parisavtalet i november 2004. Europeiska rådet betonar den vikt 
som det fäster vid att samtliga medlemsstater behandlas lika på handelsområdet. Det bekräftar 
att Europeiska unionen är redo att fortsätta undersöka möjligheterna att ytterligare utveckla 
det politiska och ekonomiska samarbetet med Iran till följd av de åtgärder på andra områden 
som Iran vidtagit och som EU anser vara av intresse när det gäller terrorism, de mänskliga 
rättigheterna och Irans inställning till fredsprocessen i Mellanöstern. Europeiska rådet erinrar 
om den vikt det fäster vid en trovärdig och effektiv dialog om de mänskliga rättigheterna och 
hoppas att nästa möte snabbt kommer att äga rum på grundval av de nya arrangemang som 
båda parter skall komma överens om. 

 
56. Europeiska rådet betonar att ett fortsatt och fullständigt stopp för all anrikning och 

upparbetning är ett villkor för att den samlade processen skall kunna fortsätta. Rådet stöder 
fortsatta insatser för att en överenskommelse skall kunna nås om långsiktiga åtgärder som ger 
det internationella samfundet objektiva garantier om att Irans kärnenergiprogram uteslutande 
har fredligt syfte. Europeiska rådet välkomnar det internationella stöd som denna process har 
fått. 

 
Fredsprocessen i Mellanöstern 
 
57. Europeiska rådet antog ett uttalande om fredsprocessen i Mellanöstern som återges i 

bilaga IV, samt ett uttalande om Libanon (bilaga V). 
 
Transatlantiska förbindelser 
 
58. Europeiska rådet välkomnar den positiva utvecklingen av de transatlantiska förbindelserna 

under första halvåret 2005. Det noterar med tillfredsställelse besöket av den amerikanske 
presidenten, George W. Bush, vid de europeiska institutionerna i Bryssel den 22 februari 2005 
och i synnerhet stats- och regeringschefernas möte med presidenten. Det årliga toppmötet 
mellan unionen och Förenta staterna, som kommer att äga rum den 20 juni 2005 i 
Washington, blir ett nytt tillfälle att konstatera framstegen i förbindelsen med denna 
strategiska och oersättliga partner till unionen och att fördjupa särskilt de ekonomiska 
transatlantiska förbindelserna. Europeiska rådet gläder sig åt inledandet av en strategisk 
dialog mellan unionen och Förenta staterna om Östasien. Europeiska rådet gläds åt det 
kommande toppmötet mellan EU och Kanada den 19 juni 2005 i Niagara-on-the-Lake, då det 
kommer att kunna konstateras att förbindelsen mellan EU och Kanada stärkts efter antagandet 
av partnerskapagendan vid det senaste toppmötet i mars 2004. Europeiska rådet gläder sig 
även åt de nyligen inledda förhandlingarna med Kanada om ett avtal om förstärkning av 
handel och investeringar. 
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Ryssland 
 
59. Europeiska rådet välkomnar resultatet av det 15:e toppmötet mellan EU och Ryssland som 

hölls den 10 maj 2005, och i synnerhet antagandet av färdplanerna för inrättande av de fyra 
gemensamma områdena, som man beslutade att genomföra vid toppmötet i Sankt Petersburg 
i maj 2003 (gemensamt ekonomiskt område, gemensamt område med frihet, säkerhet och 
rättvisa, ett område för samarbete när det gäller yttre säkerhet samt ett område för forskning 
och utbildning, inbegripet kulturaspekter). Dessa färdplaner, som utgör en välavvägd helhet, 
fastställer gemensamma mål för förbindelserna mellan EU och Ryssland samt de åtgärder som 
är nödvändiga för att förverkliga dessa mål, och fastställer programmet för samarbetet mellan 
EU och Ryssland på medellång sikt. Genomförandet av färdplanerna kommer att möjliggöra 
en förstärkning av det strategiska partnerskapet mellan EU och Ryssland och det regionala 
samarbetet, bland annat inom ramen för den nordliga dimensionen. 

 
60. Europeiska rådet noterar även med tillfredsställelse att de första samråden om de mänskliga 

rättigheterna mellan Europeiska unionen och Ryssland, vilka inleddes i mars 2005, avlöpte 
väl. 

 
61. Europeiska rådet välkomnar undertecknandet av gränsavtalet mellan Ryssland och Estland 

och hoppas att ett liknande avtal snart skall kunna undertecknas med Lettland. 
 
62. Europeiska rådet välkomnar även Rysslands åtagande att slutföra utrymningen av de 

kvarvarande ryska militärbaserna i Georgien under 2008. Europeiska unionen förväntar sig att 
samtliga åtaganden som gjordes i Istanbul 1999 genomförs fullt ut. 

 
Förbindelserna med Asien 
 
63. Europeiska rådet bekräftar den vikt som det fäster vid utvecklingen av förbindelserna med 

Asien med tanke på den allt större roll som regionen kommer att få för att lösa de 
grundläggande frågor som ställs inom det internationella samfundet. I detta sammanhang 
gläder Europeiska rådet sig åt resultatet av ministermötena mellan EU och Asean och ASEM 
som ägde rum under första halvåret i år. 

 
64. Europeiska rådet bekräftar sin vilja att utveckla partnerskapet med Japan, såväl som en 

reaktion på de stora internationella frågorna som på strängt bilateral nivå. Det är fast beslutet 
att förstärka den strategiska dialogen om ramen för säkerhet i Östasien, vars behov 
underströks vid det 14:e toppmötet mellan EU och Japan den 2 maj 2005 i Luxemburg. 
Europeiska rådet välkomnar de betydande framstegen i genomförandet av handlingsplanen, 
som antogs 2001 och som ger uttryck för de fördjupade förbindelserna mellan en utvidgad 
union och Japan. Det erinrades om behovet av ett djupare samarbete i miljöfrågor när det 
gäller energi, vetenskap och teknik. Europeiska rådet noterar med tillfredsställelse det 
framgångsrika EU–Japan-året med utbyten mellan folken. 
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65. Europeiska rådet välkomnar trettioårsdagen av upprättandet av diplomatiska förbindelser 

mellan EU och Kina. Det erinrar om sin beslutsamhet att utveckla det strategiska 
partnerskapet med Kina genom att fördjupa dialogen inom alla områden, såväl i ekonomiska 
som politiska frågor, och samtidigt verka för en snabb lösning av handelstvisten. Det anmodar 
rådet och kommissionen att påskynda arbetet med ett nytt ramavtal. Det understryker den vikt 
som det fäster vid dialogen om de mänskliga rättigheterna, där det 19:e mötet ägde rum 
den 24−25 februari 2005 i Luxemburg. 

 
66. Europeiska rådet erinrar även om sina slutsatser av den 16–17 december 2004. Det välkomnar 

de framsteg som gjorts med revideringen av uppförandekoden och verktygslådan och 
uppmanar rådet att fortsätta sitt arbete på denna grundval. 

 
67. Europeiska rådet gläder sig slutligen åt att en strategisk dialog om Asien inletts med 

Förenta staterna och Japan. 
 
68. Europeiska rådet uppmuntrar det fortsatta arbetet med att utarbeta en handlingsplan med 

Indien som skall godkännas vid det sjätte toppmötet under andra halvåret 2005 i New Delhi. 
 
Förbindelserna med AVS 
 
69. Europeiska välkomnar slutförandet av förhandlingarna om översynen av Cotonouavtalet och 

överenskommelsen med AVS-staterna i detta avseende den 23 februari 2005. Det reviderade 
avtalet innebär en förbättring av alla inslag i partnerskapet mellan AVS-staterna, 
gemenskapen och dess medlemsstater, samtidigt som Cotonouavtalets regelverk bibehålls. 

 
Förbindelserna med Afrika 
 
70. Europeiska rådet välkomnar den förstärkning av dialogen och samarbetet mellan EU och 

samtliga afrikanska länder som har möjliggjorts genom att Afrikanska unionen (AU) har visat 
sig vara en politisk ram i stånd att främja afrikanska reaktioner på de utmaningar som 
utvecklingen medför. Dialogen syftar till ett strategiskt partnerskap mellan EU och Afrika 
med inriktning på följande fyra områden: fred och säkerhet, styrelseformer, regional 
integrering och handel samt utveckling. Europeiska rådet välkomnar att förmågan att bevara 
fred och säkerhet i Afrika stärkts och att strukturerna för detta är operativa, i synnerhet inom 
ramen för Afrikanska unionen och de subregionala organisationer som EU har åtagit sig att 
stödja. 

 
71. Europeiska rådet vill särskilt understryka att Europeiska unionen och dess medlemsstater 

kommer att fortsätta sina biståndsinsatser, bland annat i Sudan, i området kring de stora 
sjöarna, i Västafrika och i Somalia. Rådet stöder till fullo de kontinentala åtgärderna, 
t.ex. NEPAD, eller de regionala, t.ex. den process som följt efter den internationella 
konferensen om de stora sjöarna, och gläder sig åt den tilltagande verksamheten hos de 
afrikanska organisationerna, till exempel Ecowas, SADC och IGAD. 
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72. EU fortsätter sitt åtagande för återupprättande av fred och utveckling i hela Sudan, i synnerhet 
genom sitt stöd till AMIS. Vid den givarkonferens som anordnades av AMIS i Addis Abeba 
den 26 maj 2005 lade EU därför fram ett samlat och betydande erbjudande som omfattar stöd 
när det gäller planering, logistik, funktionssätt, utrustning, strategiska och taktiska 
lufttransporter, förstärkning av AU:s övervakningskapacitet samt utbildning och polisexperter 
och andra civila områden, utifrån Afrikanska unionens framställningar och i samordning med 
övriga aktörer i det internationella samfundet, i synnerhet Förenta nationerna, Nato, 
Förenta staterna och Kanada. EU uppmanar också alla parter att samarbeta med 
Internationella brottmålsdomstolen för att få ett slut på strafflösheten och hindren för rättvisa 
för och försoning mellan Darfurs befolkningsgrupper. Europeiska rådet är fortfarande djupt 
oroat över att det ännu förkommer grova och allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och internationell humanitär rätt som drabbar civilbefolkningen i Darfur och att 
de humanitära organisationernas ansträngningar förhindras, och påminner den sudanesiska 
regeringen om dess ansvar att garantera säkerheten för medborgarna och de människor som 
arbetar till deras förmån. Det uppmanar samtliga parter i Darfur att med uppriktighet 
förhandla fram ett fullständigt och slutgiltigt fredsavtal när de aviserade fredsförhandlingarna 
återupptas och att till fullo samarbeta med Förenta nationerna. Det uppmanar också alla 
sudanesiska parter att helt och fullt genomföra det övergripande fredsavtalet och att inleda den 
allomfattande demokratiseringsprocessen. 

 
73. Europeiska unionen bidrog till reformen av säkerhetssektorn och till övergången och 

stabiliseringen i Demokratiska republiken Kongo genom att i april 2005 inleda EU:s 
polisuppdrag i Kinshasa, EUPOL−Kinshasa, och den 8 juni 2005 sitt rådgivnings- och 
biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn, EUSEC RD Congo. EU och dess 
medlemsstater bekräftar att de är redo att överväga ett mer operativt stöd till integreringen av 
den kongolesiska armén, till exempel på grundval av information från EUSEC RD Congo. 
Dessa uppdrag utgör konkreta exempel på genomförandet av handlingsplanen för stöd för fred 
och säkerhet i Afrika inom ramen för ESFP. Genom detta åtagande ger EU förnyat stöd till 
övergången och upprepar sin uppmaning till de kongolesiska myndigheterna att vidta 
nödvändiga åtgärder för ett korrekt genomförande av valprocessen, ett gott styre och insyn, 
och särskilt för en regelbunden utbetalning av soldaternas löner. Unionen uppmanar enträget 
den politiska oppositionen och det civila samhället att spela en konstruktiv och dämpande roll 
när övergången genomförs. 

 
74. Med tanke på det nära sambandet mellan fred och säkerhet å ena sidan och de afrikanska 

ländernas utveckling å andra sidan, bekräftar Europeiska rådet EU:s beslutsamhet att fortsätta 
att stödja utvecklingen på den afrikanska kontinenten med iakttagande av principerna om 
jämlikhet och afrikanskt egenansvar. I detta sammanhang är det ett viktigt mål att det andra 
toppmötet mellan EU och Afrika äger rum i Lissabon så snart som möjligt. Europeiska rådet 
gläder sig vidare åt prioriteringen av Afrika inom ramen för G8-gruppens arbete och noterar 
bidraget från "Kommissionen för Afrika". 

 
75. I detta sammanhang erinrar Europeiska rådet om den vikt det fäster vid förbindelserna mellan 

Europeiska unionen och Afrika. Det uppmanar rådet att utforma en långsiktig global strategi i 
fråga om Afrika mot bakgrund av FN:s toppmöte och inför Europeiska rådet i december 2005. 
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Förbindelserna med Latinamerika 
 
76. Europeiska rådet erinrar om unionens åtagande att förstärka partnerskapet med Latinamerika. 

Det noterar med tillfredsställelse resultatet av det tolfte ministermötet mellan unionen och 
Riogruppen samt de ministermöten med olika subregionala organisationer i Central- och 
Sydamerika som ägde rum i Luxemburg den 26−27 maj 2005. 

 
77. Europeiska rådet gläder sig åt den föresats som uttrycktes vid mötet nyligen med Mercosur 

om att slutföra de biregionala förhandlingarna för att upprätta ett interregionalt 
associeringsavtal. Europeiska rådet gläder sig likaledes åt att den gemensamma utvärderingen 
av den regionala ekonomiska integrationen av Andinska gemenskapen och Centralamerika 
inleddes i januari 2005 i enlighet med de beslut som antogs vid toppmötet mellan EU och 
Latinamerika–Västindien i Guadalajara i maj 2004.  

 
ESFP 
 
78. Europeiska rådet godkänner ordförandeskapets rapport om ESFP i vilken mandatet för det 

kommande ordförandeskapet ingår. 
 
79. När det gäller de militära resurserna fortsatte planeringsarbetet när det gäller de taktiska 

insatsstyrkorna (som ingår i snabbinsatsenheterna) med framgång. Vid 
samordningskonferensen om taktiska insatsstyrkor den 11 maj kunde det konstateras att 
medlemsstaternas åtaganden gör det möjligt att uppnå målet för den inledande operativa 
förmågan 2005 och 2006. Europeiska rådet understryker de framsteg som gjorts i syfte att 
garantera de bidrag som behövs för att uppnå full operativ förmåga 2007–2008. 

 
80. Europeiska rådet välkomnar de åtgärder som vidtagits för att påskynda besluts- och 

planeringsprocessen för EU:s snabbinsatsoperationer. 
 
81. Utvecklingen av de europeiska civila resurserna för att uppnå det övergripande civila 

kapacitetsmålet för 2008 fortsatte aktivt med de tidsramar som fastställts av Europeiska rådet 
i december 2004. Det kunde utarbetas hypoteser om strategisk planering och belysande 
scenarier avseende stabilisering och återuppbyggnad, konfliktförebyggande, målinriktad 
förstärkning av institutionerna och civilt stöd till humanitära insatser. Arbetet fortsatte även 
när det gäller snabb utplacering av civila krishanteringsresurser. 

 
82. Europeiska rådet noterar att utvecklingen av ESFP-instrumenten ingår i ett konsekvent 

tillvägagångssätt. Den civil-militära cellen, som Europeiska rådet i december 2003 beslutade 
att inrätta, har påbörjat sitt arbete. Denna cell kommer att ges kapacitet att inrätta ett 
operationscentrum som skall stå till förfogande senast i juni 2006.  

 
83. Europeiska försvarsbyrån är nu i full färd med att genomföra sitt första årliga arbetsprogram. 

Pilotprojekt har presenterats inom områdena militära resurser, försvarsmateriel, industri och 
marknad samt inom forskning och teknik, vilket är de fyra pelarna i Europeiska 
försvarsbyråns verksamhet. 
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84. Europeiska rådet noterar med tillfredsställelse att EU:s utbildningskoncept inom 
ESFP-området framgångsrikt har börjat genomföras. Villkoren för Europeiska säkerhets- 
och försvarsakademins verksamhet har fastställts. De nödvändiga villkoren för inrättandet av 
akademin har sålunda kunnat sammanställas. 

 
85. Europeiska rådet bekräftar sitt intresse att förstärka partnerskap och samarbete med 

tredjeländer och internationella organ. EU och Nato fortsatte sitt samarbete inom ramen för 
sitt strategiska partnerskap för krishantering. Europeiska rådet välkomnar att 
operation Althea, som leddes av EU i Bosnien och Hercegovina, fullföljdes på ett effektivt 
sätt i samband med Berlin plus-arrangemangen med Nato. 

 
86. Samarbetet med Förenta nationerna inom krishanteringsområdet fortsatte att gå framåt och 

detta skedde bland annat genom en intensiv övningsstudie EU−FN och ett nära samarbete 
mellan EUPOL−Kinshasa och MONUC. 

 
87. Europeiska rådet noterar likaledes med tillfredsställelse de framsteg som gjorts för att 

förstärka partnerskapet med Ukraina och Kanada när det gäller EU:s 
krishanteringsoperationer, inom ramen för det gemensamma området för yttre säkerhet med 
Ryssland, i samband med Euromed med EU:s partner i Medelhavsområdet, och med 
Afrikanska unionen. 

 
88. Europeiska rådet noterar med tillfredsställelse genomförandet av handlingsplanen för stöd för 

fred och säkerhet i Afrika inom ramen för ESFP. Handlingsplanen syftar till att ge afrikanska 
organisationer och stater stöd till att bygga upp resurser för att självständigt förebygga och 
hantera konflikter, med särskild inriktning på Afrikanska unionen.  

 
89. Europeiska rådet godkänner ordförandeskapets rapport om EU:s verksamhet inom ramen för 

konfliktförebyggande och betonar nödvändigheten av att fortsätta arbetet på detta område. 
 
V. ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kampen mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 
 
90. Europeiska rådet noterar med stor oro ökningen av antalet hiv/aids-fall i medlemsstaterna och 

grannländerna, liksom i världen i övrigt, och betonar att det behövs en gemensam samordnad 
och integrerad strategi för att bekämpa det gissel som hiv och aids utgör. 

 
91. Europeiska rådet erinrar om vikten av ett aktivt samarbete mellan medlemsstaterna och 

kommissionen för att förbättra allmänhetens kunskaper i stort och öka medvetenheten om hur 
man förebygger hiv-infektion, främja säkrare och mer ansvarsfulla sexuella beteenden och 
vanor, garantera att alla har tillgång till behandling, trappa upp tillgången till förebyggande 
åtgärder för sprutnarkomaner, behandling mot narkotikaberoende samt insatser för att minska 
skadeverkningarna och främja ett icke-diskriminerande klimat i samhället. Medlemsstaterna 
och kommissionen uppmanas att fortsätta utbytet av bästa praxis och erfarenheter på 
gemenskapsnivå och att gynna investeringar i lämpliga åtgärder inom forskning och 
utveckling. 
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92. Europeiska rådet vädjar till medlemsstaterna att kontinuerligt arbeta för att bibehålla och 
utveckla ett hållbart och tillgängligt hälso- och sjukvårdssystem till rimliga kostnader som 
grundval för förebyggande, behandling och vård, och i detta sammanhang särskilt se till att 
det finns tillgång till anti-retroviral behandling till rimliga kostnader och annan medicinsk 
behandling för alla som behöver det.  

 
93. Europeiska rådet välkomnar att rådet godkänt det europeiska handlingsprogrammet mot 

hiv/aids, malaria och tuberkulos genom yttre åtgärder. Detta program utgör grunden för en 
fortsatt och samordnad EU-insats i alla partnerländer liksom på global nivå genom 
gemensamma åtgärder som bland annat syftar till att främja ett integrerat tillvägagångssätt i 
kampen mot de tre sjukdomarna, stärka partnerländernas kapacitet, öka tillgängliga resurser 
och möjligheter i kampen och stödja forskning om och utveckling av nya sätt att förebygga 
och behandla de tre sjukdomarna. 

 
94. Europeiska rådet anmodar kommissionen och medlemsstaterna att öka sitt samarbete och sin 

samordning i kampen mot hiv/aids, malaria och tuberkulos och för ett fullständigt 
genomförande av agendan från den internationella Kairokonferensen om befolkning och 
utveckling (ICPD + 10) för att på så sätt se till att sexuell och reproduktiv hälsa och därtill 
hörande rättigheter blir en väsentlig del av förebyggandet av hiv och aids och att aktiviteter 
som rör förebyggandet av aids och sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande 
rättigheter integreras vid behov. 

 
95. Europeiska rådet erinrar också om nödvändigheten av att i WHO permanent underlätta 

tillgången till läkemedel för de utvecklingsländer som inte har någon kapacitet för 
tillverkning. Det betonar vikten av ett avsevärt europeiskt bidrag till återupprättandet av den 
globala aidsfonden 2006 och 2007 i samband med den konferens som kommer att hållas i 
London i september 2005. 

 
96. Europeiska rådet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att främja och fortsätta 

dialogen och samarbetet med länder på nationell, regional och global nivå liksom med 
internationella organisationer t.ex. UNAIDS, inom ramen för hälso- och sjukvårdspolitik och i 
utvecklingspolitiken för att göra nya framsteg i kampen mot spridningen av hiv/aids. 

 
Initiativet "grön diplomati" 
 
97. Europeiska rådet tog vidare del av rapporten om resultatet av initiativet "grön diplomati" som 

det inledde i juni 2003. Det välkomnar de pågående insatserna för att bättre integrera 
miljöfrågor och frågor som gäller en hållbar utveckling i de yttre förbindelserna. 

 
 

_______________________ 
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BILAGA I 
 

UTTALANDE OM HUVUDPRINCIPERNA 
FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 

 
Hållbar utveckling anges i fördraget som ett mycket viktig mål för all politik i Europeiska 
gemenskapen. Syftet är en ständig förbättring av livskvaliteten på jorden, både för nuvarande och 
kommande generationer. Det gäller att bevara jordens förmåga att uppehålla liv i alla dess former. 
Hållbar utveckling grundar sig på demokratiprincipen, rättsstatsprincipen och respekt för 
grundläggande rättigheter, inklusive frihet, jämlikhet och lika möjligheter för alla. Den skapar 
solidaritet inom och mellan generationerna. Målet är att främja en dynamisk ekonomi, full 
sysselsättning, en hög utbildningsnivå, hälsoskyddsnivå och miljöskyddsnivå samt en hög grad av 
social och territoriell sammanhållning i en fredlig och säker värld där kulturell mångfald 
respekteras. 
För att uppnå detta i Europa och globalt åtar sig Europeiska unionen och dess medlemsstater att, 
ensamma och tillsammans med olika partner, beakta och genomföra följande mål och principer: 
 
Viktiga mål 
 
MILJÖSKYDD 
Att bevara jordens förmåga att uppehålla liv i alla dess former, respektera gränserna för planetens 
naturresurser och garantera en hög nivå när det gäller skydd och förbättringar av miljökvaliteten. 
Att förhindra och minska miljöföroreningar och främja hållbara produktions- och 
konsumtionsmönster i syfte att bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. 
 
SOCIAL RÄTTVISA OCH SAMMANHÅLLNING 
Att främja ett demokratiskt, sunt, säkert och rättvist samhälle som grundar sig på social integration 
och sammanhållning och som respekterar de grundläggande rättigheterna och den kulturella 
mångfalden, garanterar jämställdhet och bekämpar alla former av diskriminering.  
 
EKONOMISKT VÄLSTÅND 
Att främja en framgångsrik, innovativ, kunskapsrik, konkurrenskraftig och miljöeffektiv ekonomi 
som garanterar en hög levnadsstandard, full sysselsättning och arbetskvalitet i hela Europeiska 
unionen. 
 
UPPFYLLA VÅRT INTERNATIONELLA ANSVAR 
Att i hela världen uppmuntra inrättandet av demokratiska institutioner som grundar sig på fred, 
säkerhet och frihet och försvara dessa institutioners stabilitet. Att aktivt främja hållbar utveckling i 
hela världen och se till att Europeiska unionens interna och externa politik är förenlig med en 
övergripande hållbar utveckling och med dess internationella åtaganden. 
 
Huvudprinciper för politiken 
 
FRÄMJANDE OCH SKYDD AV GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER 
Att sätta människorna i centrum för Europeiska unionens politik genom att främja de 
grundläggande rättigheterna, bekämpa alla former av diskriminering och bidra till 
fattigdomsminskning och undanröjande av social utslagning i hela världen. 
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SOLIDARITET INOM OCH MELLAN GENERATIONERNA 
Att uppfylla de nuvarande generationernas behov utan att äventyra framtida generationers förmåga 
att tillfredsställa sina behov både inom och utanför Europeiska unionen. 
 
ETT ÖPPET OCH DEMOKRATISKT SAMHÄLLE 
Att se till att medborgarna har möjlighet att utöva sin rätt till tillgång till information och garantera 
att de ges tillgång till rättsväsendet. Att erbjuda möjligheter till samråd och deltagande för alla 
berörda parter och organisationer. 
 
DELAKTIGHET FÖR MEDBORGARNA 
Att öka medborgarnas deltagande i beslutsfattandet. Att ge allmänheten bättre information och öka 
medvetenheten om hållbar utveckling. Att informera medborgarna om hur de påverkar miljön och 
hur de genom sina val kan bidra till en mer hållbar utveckling. 
 
DELAKTIGHET FÖR FÖRETAG OCH ARBETSMARKNADENS PARTER 
Att förstärka den sociala dialogen, företagens sociala ansvar och de offentlig-privata partnerskapen i 
syfte att främja samarbete och gemensamt ansvar för införandet av hållbara produktions- och 
konsumtionsmönster. 
 
POLITISK SAMSTÄMMIGHET OCH STYRNING 
Att främja samstämmighet mellan Europeiska unionens olika politikområden och mellan åtgärder 
som vidtas på lokal, regional, nationell och global nivå för att öka deras bidrag till en hållbar 
utveckling.  
 
INTEGRERING AV POLITIKEN  
Att främja integrering av ekonomiska och sociala och miljömässiga hänsyn, så att de blir enhetliga 
och ömsesidigt förstärker varandra, genom att fullt ut utnyttja instrument för bättre lagstiftning, 
exempelvis balanserad konsekvensbedömning och samråd med berörda aktörer. 
 
UTNYTTJANDE AV BÄSTA TILLGÄNGLIGA KUNSKAP 
Att se till att politiken utarbetas, utvärderas och genomförs på grundval av bästa tillgängliga 
kunskap och att den är ekonomiskt, socialt och miljömässigt sund och har ett bra 
kostnads-nyttoförhållande. 
 
FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN 
Att om det råder vetenskaplig osäkerhet genomföra en utvärdering och lämpliga förebyggande 
åtgärder så att man undviker risker för att människors hälsa och miljön skadas. 
 
PRINCIPEN OM ATT FÖRORENAREN SKALL BETALA 
Att se till att priserna återspeglar produktions- och konsumtionsverksamhetens verkliga kostnader 
för samhället och att förorenarna betalar för de skador de förorsakar på människors hälsa och 
miljön. 
 

______________________________ 
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BILAGA II 
 
 

INTEGRERADE RIKTLINJER FÖR 
TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING (2005–2008) 

 
1. Säkerställa ekonomisk stabilitet för en hållbar tillväxt 
 
2. Bevara ekonomisk och budgetmässig hållbarhet, en förutsättning för att fler arbetstillfällen 

skall kunna skapas 
 
3. Främja en effektiv resursfördelning som inriktas på tillväxt och arbetsmöjligheter 
 
4. Säkerställa att löneutvecklingen bidrar till makroekonomisk stabilitet och tillväxt 
 
5. Främja större samstämmighet mellan den makroekonomiska politiken, strukturpolitiken och 

sysselsättningspolitiken 
 
6. Bidra till en dynamisk och fungerande ekonomisk och monetär union 
 
7. Öka och förbättra investeringarna i forskning och utveckling, särskilt inom den privata 

sektorn i syfte att upprätta ett europeiskt kunskapsområde 
 
8. Underlätta innovation i alla former 
 
9. Underlätta spridningen och en effektiv användning av informations- och 

kommunikationsteknik och bygga upp ett informationssamhälle som omfattar alla 
 
10. Förstärka den industriella basens konkurrensfördelar 
 
11. Främja en hållbar resursanvändning och stärka synergierna mellan miljöskydd och tillväxt 
 
12. Utvidga och fördjupa den inre marknaden 
 
13. Sörja för öppna och konkurrensutsatta marknader inom och utanför Europa och skörda 

frukterna av globaliseringen 
 
14. Skapa ett mer konkurrenskraftigt företagsklimat och uppmuntra privat initiativ genom bättre 

lagstiftning 
 
15. Främja en mer företagarvänlig kultur och skapa ett gynnsamt klimat för små och medelstora 

företag 
 
16. Utvidga och förbättra den europeiska infrastrukturen och slutföra prioriterade 

gränsöverskridande projekt 
 
17. Genomföra en sysselsättningspolitik som syftar till att uppnå full sysselsättning, förbättra 

kvaliteten och produktiviteten i arbetet och öka graden av social och territoriell 
sammanhållning 
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18. Främja en livscykelinriktad syn på arbete 
 
19. Sörja för en arbetsmarknad som är öppen för alla, göra arbete mer attraktivt och göra arbete 

lönsamt för arbetssökande, även för mindre gynnade personer och de som inte är sysselsatta 
 
20. Förbättra förmågan att bemöta arbetsmarknadens behov 
 
21. Främja flexibilitet i kombination med anställningstrygghet och minska segmenteringen av 

arbetsmarknaden med vederbörlig hänsyn tagen till den roll som arbetsmarknadens parter 
spelar 

 
22. Sörja för en sysselsättningsfrämjande utveckling av arbetskostnader och mekanismer för 

fastställande av löner 
 
23. Utöka och förbättra investeringarna i humankapital 
 
24. Anpassa utbildningssystemen till nya kompetenskrav. 
 
 

___________________________ 
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BILAGA III 
 

UTTALANDE OM KOSOVO 
 
1. Europeiska rådet erinrade om Europeiska unionens bidrag till genomförandet av  

FN:s säkerhetsråds resolution 1244 om Kosovo. Europeiska unionen har gjort ett betydande 
politiskt åtagande, i synnerhet till stöd för UNMIK:s verksamheter, och påtagit sig viktiga 
ansvarsområden inom ramen för återuppbyggnaden och den ekonomiska utvecklingen av 
Kosovo. I förklaringen från Thessaloniki från juni 2003 bekräftas att framtiden för  
Västra Balkan, inklusive Kosovo, ligger i Europeiska unionen. 

 
2. Europeiska rådet ansåg att situationen i Kosovo går in i ett avgörande skede under det att FN 

förbereder sig för att genomföra en övergripande granskning av normernas genomförande, 
vilken kan leda till att förhandlingar om Kosovos framtida status inleds. 

 
3. När det gäller normerna välkomnade Europeiska rådet rapporten nyligen från FN:s 

generalsekreterare om Förenta nationernas uppdrag i Kosovo (UNMIK) och uttryckte 
tillfredsställelse över utnämningen av ambassadör Kai Eide till FN:s generalsekreterares 
särskilda sändebud med uppdrag att i sommar genomföra en övergripande granskning av 
situationen i Kosovo. 

 
4. Europeiska rådet betonade att resultatet av den övergripande granskningen inte är givet på 

förhand. Genomförandet av normerna, i synnerhet de som fastställts som prioriteringar, och 
decentraliseringsprocessen har en särskild vikt. Därför rekommenderade Europeiska rådet  
alla dem som har ansvaret för genomförandet av normerna, och i synnerhet de provisoriska 
institutionerna för självstyre (PISG) i Kosovo, att fördubbla ansträngningarna för att så snabbt 
som möjligt uppnå konkreta resultat, i synnerhet när det gäller flyktingars och förvisade 
personers återvändande och skyddet för alla befolkningsgrupper i Kosovo. Det vädjade till 
alla ansvariga politiker, i Pristina liksom i Belgrad, att inte hindra denna process. 

 
5. Europeiska rådet erinrade om att inledandet av processen för att fastställa Kosovos framtida 

status i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 kommer att vara avhängigt av ett 
positivt resultat av den övergripande granskningen. Det framhöll att efterlevnaden av 
normerna är en grundläggande och kontinuerlig skyldighet, som är en integrerad del av  
denna process. Närmandet till EU är också avhängigt av efterlevnaden och genomförandet  
av normerna och EU kommer därför att fortsätta att noggrant följa denna process. 

 
6. Europeiska rådet uppmanar högtidligt parterna att visa prov på god vilja, så att det går att 

komma fram till en ömsesidigt godtagbar lösning. Det betonade den vikt som det fäster vid att 
en konstruktiv och ständig dialog upprättas på alla nivåer mellan Belgrad och Pristina samt 
mellan de olika befolkningsgrupperna i Kosovo. Det uppmanade myndigheterna i Belgrad att 
aktivt uppmuntra serberna i Kosovo att ta den plats som tillkommer dem i Kosovos 
institutioner för att där utöva sina demokratiska rättigheter. 
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7. När det gäller Kosovos status, bekräftade Europeiska rådet att varje lösning för Kosovo bör 
vara fullt förenlig med de europeiska värderingarna och normerna, i enlighet med de 
internationella rättsliga instrumenten och skyldigheterna och FN:s stadga, och bidra till 
förverkligandet av de europeiska framtidsutsikterna för Kosovo och regionen. Samtidigt 
måste varje status garantera att Kosovo inte återvänder till den situation som rådde före 
mars 1999. 

 
8. Europeiska rådet förklarade att fastställandet av Kosovos framtida status måste grundas på 

multietnicitet och på fullständig respekt för de mänskliga rättigheterna, inbegripet alla 
flyktingars och fördrivna personers rätt att återvända hem i säkerhet. Denna stadga måste 
erbjuda effektiva konstitutionella garantier för att säkerställa skyddet för minoriteterna, 
inbegripet mekanismer som säkerställer deras deltagande i den centrala regeringen och i de 
nya strukturer för lokal förvaltning som kommer att inrättas. Den måste dessutom inbegripa 
specifika garantier för skyddet av kulturarvet och de religiösa platserna och främja effektiva 
mekanismer för bekämpande av organiserad brottslighet, korruption och terrorism. 

 
9. Europeiska rådet förklarade dessutom att fastställandet av Kosovos status måste medföra att 

säkerheten och stabiliteten i regionen stärks. Varje lösning som är ensidig eller resultatet av 
användningen av våld samt varje ändring av Kosovos nuvarande territorium är oacceptabel. 
Fastställandet av Kosovos status får således inte att innebära att Kosovo delas eller att Kosovo 
förenas med ett annat land eller en del av ett annat land. Grannländernas territoriella integritet 
måste respekteras fullt ut. Kosovos status måste vara en garanti för att Kosovo skall kunna 
fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt, såväl ekonomiskt som politiskt, och att Kosovo inte 
kommer att utgöra något militärt eller säkerhetsmässigt hot för sina grannar. 

 
10. Europeiska rådet betonade att Kosovo på medellång sikt fortsätter att behöva en civil och 

militär internationell närvaro för att trygga säkerheten och särskilt skyddet för minoriteterna, 
bidra till att normerna fortlöpande uppfylls och utöva lämplig tillsyn över efterlevnaden av 
bestämmelserna i en överenskommelse om Kosovos status. Europeiska rådet betonade härvid 
att EU är villigt att bidra fullt ut i detta sammanhang, i nära samråd med parterna och de 
berörda internationella organisationerna. 

 
11. Europeiska rådet betonade att Europeiska unionen kommer att fortsätta att bidra till det 

internationella samfundets insatser i Kosovo. EU är beslutet att, i enlighet med sitt särskilda 
ansvar för regionens framtid, ytterligare förstärka sina åtgärder, särskilt i fråga om befästandet 
av rättsstaten och konsolideringen av en hållbar ekonomisk miljö, bland annat genom att 
aktivt genomföra agendan från Thessaloniki, samt att fullt ut delta i fastställandet av Kosovos 
status för att göra det möjligt för Belgrad och Pristina att fortsätta framåt på vägen mot 
euroatlantisk integrering. 

 
____________________________ 
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BILAGA IV 
 

UTTALANDE OM FREDSPROCESSEN I MELLANÖSTERN 
 
 
1. Europeiska rådet framhåller den globala, strategiska vikt som fred, stabilitet och välstånd i 

Mellanöstern har. Det europeiska åtagandet för en lösning av konflikten i Mellanöstern skall 
ses i detta sammanhang. Europeiska unionen är fast besluten att fortsätta med sina insatser för 
att nå detta mål. 

 
2. Europeiska rådet ser med tillfredsställelse på den positiva utvecklingen under de senaste 

månaderna. Maktöverförandet inom den palestinska myndigheten med respekt för 
institutionerna och under lugna förhållanden, toppmötet i Sharm el-Sheikh och det faktiska 
tillbakadragandet från Gaza och vissa delar av norra Västbanken har således skapat 
förutsättningar för påtagliga framsteg mot en lösning av konflikten. Det är av största vikt att 
parterna i konflikten, liksom det internationella samfundet, anstränger sig fullt ut för att dra 
fördel av detta klimat och undvika en ny upptrappning av våldet. 

 
3. Europeiska rådet erinrar i detta hänseende om vikten av att parterna uppfyller alla sina 

åtaganden enligt etapp I i färdplanen. Europeiska rådet noterar att färdplanen föreskriver att 
båda sidorna skall vidta åtgärder samtidigt. 

 
4. Europeiska rådet framhåller att det är viktigt att den palestinska myndigheten uppfyller alla 

sina åtaganden när det gäller säkerhetsfrågor, inklusive de åtaganden som godtogs i 
Sharm el-Sheikh, där alla parter förpliktade sig att upphöra med alla våldshandlingar. Den 
palestinska myndigheten bör bland annat visa att den är fast besluten att bekämpa terrorismen 
och gå vidare med omorganiseringen av alla säkerhetstjänsterna. Rådet vädjar till den 
palestinska myndigheten att fortsätta med den reformprocess som har inletts, att förstärka 
konsolideringen av institutionerna och att snarast fastställa ett datum för anordnandet av fria 
och rättvisa parlamentsval. 

 
5. Europeiska rådet vädjar till alla parter att vidta alla åtgärder som krävs för att göra det möjligt 

att hålla dessa val i alla palestinska territorier, inbegripet östra Jerusalem. 
 
6. Europeiska rådet framhåller även att den israeliska bosättningsverksamheten på de palestinska 

territorierna måste frysas. Detta innebär att allt byggande av bostäder och nya infrastrukturer, 
som omfartsleder, helt skall upphöra. Europeiska rådet vädjar även om att ekonomiska och 
skattemässiga stimulansåtgärder samt direkta och indirekta subventioner skall tas bort och att 
de undantagsordningar som gäller för bosättningarna och deras invånare skall upphävas. 
Europeiska rådet uppmanar Israel att avveckla de bosättningar som har tillkommit på olaglig 
grund. Bosättningspolitiken utgör ett hinder för freden och hotar att faktiskt omintetgöra alla 
lösningar som grundas på samexistens mellan de båda staterna. 

 
7. Europeiska rådet erkänner Israels rätt att skydda sina medborgare mot attentat, men oroas 

fortfarande av att skiljemuren fortsätter att uppföras på ockuperat palestinskt område, bland 
annat i östra Jerusalem och i stadens omgivningar, i strid med relevanta bestämmelser i 
internationell rätt. 
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8. Europeiska rådet hyllar det politiska mod som ledarna på båda sidor visar i fråga om 
tillbakadragandet från Gaza och vissa delar av norra Västbanken. Rådet uppmanar länderna i 
regionen att underlätta den palestinska myndighetens ansträngningar att få kontroll över sitt 
territorium och att öka sitt politiska och ekonomiska stöd. Europeiska rådet framhåller vikten 
av framgång för tillbakadragandet, inklusive för fortsättningen på fredsprocessen. 
Europeiska rådet erinrar om Europeiska unionens stöd till kvartettens särskilda representant 
när det gäller tillbakadragandet, James Wolfensohn, och sin beslutsamhet att arbeta i nära 
samordning med denne för att se till att detta projekt blir framgångsrikt. Europeiska rådet 
betonar att Gaza, för att dess socio-ekonomiska livskraft skall säkerställas, måste ha kontakt 
utåt, särskilt över gränsen mot Egypten samt genom en hamn och en flygplats, samt en 
fungerande förbindelse med Västbanken. 

 
9. Europeiska rådet bekräftar i detta sammanhang att Israels tillbakadragande skall ske inom de 

ramar som angavs i slutsatserna från Europeiska rådet i mars 2004, som ett led i den i 
färdplanen fastställda processen. 

 
10. Europeiska rådet åtar sig att intensifiera sitt bistånd till den palestinska myndigheten i fråga 

om institutionell konsolidering.  
 
11. Europeiska rådet upprepar den vikt det fäster vid att parterna iakttar internationell rätt. 

I synnerhet bör ingen av parterna vidta unilaterala åtgärder eller föregripa frågor som rör 
slutlig status. Europeiska unionen kommer inte att erkänna någon annan ändring av 
1967 års gränser än sådana som förhandlas fram mellan parterna. En rättvis, varaktig och 
övergripande lösning av konflikten skall grundas på Förenta nationernas säkerhetsråds 
resolutioner 242, 338 och 1515, mandatet från Madridkonferensen och principen land mot 
fred. 

 
12. Europeiska rådet uppmuntrar parterna att på grundval av dessa principer med beslutsamhet gå 

vidare med genomförandet av färdplanen. Europeiska rådet åtar sig att bistå israeler och 
palestinier med att föra fredsprocessen framåt och förverkliga målet om de båda staternas 
samexistens genom skapandet av en oberoende, demokratisk, varaktig och livskraftig 
palestinsk stat som kan leva i fred och säkerhet, sida vid sida med Israel och med sina övriga 
grannar. Europeiska unionen kan inte engagera sig på annat sätt. 

 
13. Europeiska rådet bekräftar att en rättvis, varaktig och övergripande fred måste uppfylla både 

de israeliska och palestinska folkens rättmätiga förväntningar samt inbegripa Libanon och 
Syrien. Europeiska rådet manar till förnyade ansträngningar för att uppnå framsteg i samtliga 
delar av fredsprocessen. 

 
14. Europeiska unionen kommer även i fortsättningen att var motståndare till alla som tillgriper 

våld och ge sitt stöd till alla som förkastar våld och strävar mot fred och säkerhet för att bygga 
en bättre framtid i regionen. 

 
__________________________ 
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BILAGA V 
 

UTTALANDE OM LIBANON 
 
1. Europeiska rådet noterar att de syriska militära styrkorna har dragits tillbaka från Libanon och 

att FN:s övervakningsgrupp inom kort kommer att återvända dit. Det bekräftar sitt 
engagemang för Libanons suveränitet, territoriella integritet, enighet och politiska oberoende 
och upprepar sin begäran om att FN:s säkerhetsråds resolution 1559 skall genomföras fullt ut. 
Det förnyar i detta sammanhang sitt helhjärtade stöd till Terje Roed-Larsens uppdrag. 

 
2. Europeiska rådet välkomnar de hittills väl genomförda libanesiska parlamentsvalen, vilka 

motsvarar det libanesiska folkets vilja till oberoende. Det inväntar med intresse den 
övergripande rapport som kommer att utarbetas av Europeiska unionens 
valobservatörsuppdrag efter valen.  

 
3. Europeiska rådet fördömer kraftfullt de nyligen inträffade politiska attentaten och morden, 

vilkas destabiliserande verkningar det fördömer, och begär att förövarna ställs inför rätta så 
snart som möjligt. 

 
4. Europeiska rådet förklarar på nytt sitt stöd för den oberoende internationella 

undersökningskommissionen för mordet på Rafik Hariri, vilken inrättats i enlighet med 
Förenta nationernas resolution 1595. Det förnyar sin vädjan till de libanesiska myndigheterna 
att fortsätta att ge den internationella undersökningskommissionen sitt fulla stöd och uttrycker 
en förhoppning om att denna snabbt kan slutföra sitt arbete. 

 
________________________ 
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