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Arvoisa neuvoston puheenjohtaja
Arvoisat valtionpäämiehet ja hallitusten päämiehet
Arvoisa komission puheenjohtaja
Arvoisa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
Arvoisat ministerit

Arvoisa pääministeri, olette asettanut Ruotsin puheenjohtajakaudella etusijalle kolme alaa:
laajentumisen, työllisyyden ja ympäristön. Näillä aloilla on saavutettu Teidän ansiostanne
huomattavaa edistystä. Mainitsen vain yhden esimerkin: viime maanantaina Luxemburgissa otetun
merkittävän askeleen sosiaaliset näkökohdat huomioon ottavan Euroopan suuntaan. Oli
välttämätöntä ja odotettua, että unioni reagoi rakennemuutoksiin tai yritysten äkillisiin
lakkauttamisiin, joita toteutetaan ilman että asiasta tiedotetaan työntekijöille tai että heitä kuullaan
asianmukaisesti. Euroopan parlamentti käsittelee mahdollisimman pian tätä neuvostossa
aikaansaatua sopimusta.

Olette myös halunnut edistää avoimuutta ja parantaa kolmen toimielimen – neuvoston, komission ja
parlamentin – suhteita. Olen voinut todeta henkilökohtaisesti, kuinka johdonmukaisesti olette
toiminut tämän asian puolesta.

Mitä Euroopan parlamenttiin tulee, äskettäin asetettu toimielintemme välinen työryhmä on jo
saavuttanut konkreettisia tuloksia.

Kun on kyse avoimuudesta, asiakirjojen saatavuutta koskeneeseen monimutkaiseen ja arkaan
ongelmaan löydettiin nyt lopulta myönteinen ratkaisu hyväksymällä asetus, joka tuli voimaan 3.
kesäkuuta. Tulos on suureksi osaksi Teidän puheenjohtajakautenne saavutus. Koska asetuksessa
vakiinnutetaan unionin kansalaisten tiedonsaantioikeus, sillä on esimerkillistä arvoa eurooppalaisen
demokratian kannalta. Jotta periaatteista voidaan siirtyä käytäntöön, parlamentti antaa täyden
panoksensa yhteistyöhön ja luottaa neuvoston ja komission tekevän samoin.

Huippukokouksen alkajaisiksi kohtaamme demokratiassa aina mahdolliset odottamattomat
käänteet: Irlannin kansanäänestyksen kielteisen tuloksen sekä sen syyt ja seuraukset.

Ministeri Ahern, olemme yhtä pettyneitä kuin Tekin, mutta kuten Jean Monnet'lla oli tapana sanoa,
Eurooppa muodostuu niiden ratkaisujen summasta, joilla se voittaa kohtaamansa kriisit.

Vaikka Nizzan sopimus onkin herättänyt tiettyä tyytymättömyyttä, jopa turhaumia, Euroopan
parlamentti on juuri hyväksynyt erittäin suurella äänten enemmistöllä kahden jäsenensä, Mendez de
Vigon ja Seguron, mietinnön. Sen sijaan, että parlamentti olisi vaiennut lojaalisti todetuista
puutteista, se halusi keskittyä olennaiseen: sopimuksen ratifiointi on välttämätöntä, jotta
laajentumiselle voidaan näyttää vihreää valoa, ja meidän on käännyttävä nopeasti ja päättäväisesti
kohti tulevaisuutta.
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Annan arvoa sille, että kolme toimielintämme teki välittömästi aloitteen ehdokasvaltioiden
vakuuttamiseksi: irlantilaisten äänestäjien kielteinen kanta ei saa mitenkään muuttaa tai hidastaa
meneillään olevia neuvotteluja. Se on tärkeä sanoma, jota on vielä vahvistettava Göteborgissa.
Odotamme, että Eurooppa-neuvosto antaa voimakkaan signaalin ja sitoutuu siihen, että kaikki
voitava tehdään, jotta ensimmäiset uudet jäsenvaltiot voisivat osallistua seuraaviin Euroopan
parlamentin vaaleihin kesäkuussa 2004.

Mitä ratkaisuihin tulee, mielestäni niiden on täytettävä seuraavat kolme vaatimusta:

- Ensinnäkään mahdolliset selvennykset, jotka koskevat Irlannin osallistumista eurooppalaisiin
nopean toiminnan joukkoihin ja joilla pyritään häivyttämään todellinen tai perusteeton huoli,
kaikki se mikä johti tunnettuun tulokseen, eivät saa viedä unionia kompromissien tai jopa
sopimuksen ulkopuolelle jättäytymiseen johtavien lausekkeiden kierteeseen, sillä se vääristäisi
sopimuksen sisältöä ja Nizzassa yhteisesti tehtyjä sitoumuksia. Uskon, että yhdytte
näkemykseeni, arvoisa pääministeri.

- Toiseksi, meidän on ilmaistava, että jatkamme päättäväisesti ratifiointiprosessia kaikissa
jäsenvaltioissa.

- Ja kolmanneksi meidän on herkistettävä korvamme hälytyskelloille, jotka soivat jäsenvaltiossa,
jossa eurooppahenkisyys on tähän asti ollut vallalla, vaikka alhainen äänestysprosentti
vaikeuttaakin äänestystuloksen tulkintaa.

Tämän kansanäänestyksen myötä meidän on kiireesti täydennettävä edustuksellista demokratiaa
järjestelmällä, joka on lähempänä kansalaisia ja heidän puolestaan asioita seuraavia ja tiedostavia
tahoja. Niitä ovat etenkin alueelliset yhteisöt, yhdistykset ja ammattijärjestöt, sanalla sanoen
kansalaisyhteiskunta. Jos näin ei toimita, syvenee juopa syvenemistään, ja saamme kokea lisää
epämiellyttäviä yllätyksiä. Irlannissa järjestetty kansanäänestys on siitä oiva osoitus, mikäli
semmoinen oli enää tarpeen.

Eurooppa-neuvosto asetti Nizzassa määräajan vuoteen 2004 ja Euroopan parlamentti haluaisi
aikaistaa sitä vuoden 2003 toiselle vuosipuoliskolle, jotta uusi sopimus voitaisiin hyväksyä saman
vuoden joulukuussa ja jotta Euroopan parlamentin vaalit kesäkuussa 2004 voisivat antaa
demokraattisen sysäyksen yhdentymisprosessille. Tätä määräaikaa silmällä pitäen olemme edelleen
vakuuttuneita, että pelkästään hallitustenvälinen työskentely, jolla edellisiä sopimuksia ja etenkin
Nizzan sopimusta on valmisteltu, on aikansa elänyt.

Niinpä Euroopan parlamentti pyytää teiltä itsepintaisesti uudelleen, että menettely, josta päätetään
Laekenissa, perustuisi avoimeen valmistelukuntaan, jollaisen te itse valitsitte laatimaan
perusoikeuskirjan ja välittämään sen teille. Rakenne, joka yhdistää sopivasti jäsenvaltioita sekä
jäsenvaltioiden parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäseniä komission kanssa, on osoittautunut
tehokkaaksi, eikä se kuitenkaan vähennä teidän lopullista vastuutanne.

Samassa hengessä lisään vielä, että laajentuminen ei onnistu pelkästään Nizzan sopimuksen
ratifioinnilla. Euroopan unionin toimielinten mukauttaminen ei yksistään riitä, on myös
valmisteltava yleistä mielipidettä.
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Alkuvaiheen jälkeen, jolloin suuri yleisö spontaanisti hyväksyi yhdentymisen, on jouduttu
toteamaan, että kaikissa jäsenvaltioissa on noussut esiin erilaisia pelkoja, jopa vastareaktioita.
Euroopan unionissa on käynnistettävä välittömästi tiedotus- ja valistuskampanja niistä
geopoliittisista panoksista, joita sisältyy kaikkien sellaisten Euroopan mantereen maiden
täydelliseen yhdentymiseen, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä yhdistymään. Euroopan unionin
Balkanin ponnisteluista huolimatta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanne osoittaa, että
Euroopan mantereen rauha on edelleen hauras. Meidän on selitettävä etenkin muille unionin
kansalaisille, että laajentuminen lisää ratkaisevasti "vanhan Euroopan" vakautta.

Korostin jo Tukholmassa tässä samassa hengessä, että on tarpeen valmentaa kaikkia euroalueen
kansalaisia yhtenäisvaluuttaan siirtymiseen, ei ainoastaan tärkeimpiä taloudellisia toimijoita, kuten
pankkeja tai suuryrityksiä, jotka ovat sopeutuneet tilanteeseen jo kauan sitten.

Kaikissa jäsenvaltioissa käynnissä olevista toimista huolimatta epäilen, ovatko suurelle yleisölle
annetut tiedot ja h-hetkeä varten hyväksytty erittäin jäykkä menettely tarkoituksenmukaisia niissä
lukuisissa, hyvin konkreettisissa ongelmissa, joita sekä pikkukauppiaat että heidän asiakkaansa
kylissä ja kaupungeissa kohtaavat tammikuun ensimmäisten ratkaisevien päivien aikana.

Epäonnistuminen historiallisessa euroon siirtymisessä olisi tuhoisaa Eurooppa-aatteelle näin
ratkaisevassa vaiheessa. Sen vaikutukset ulottuisivat poliittisiin vastuuhenkilöihin, joihin
kansalaisten tyytymättömyys luonnollisesti kohdistuisi. Olen kuitenkin vakuuttunut, että pyritte
päättäväisesti voittamaan käytännön pulmat ja psykologiset esteet, joita edessä vielä on.

Minun sallittaneen tässä yhteydessä sanoa, kuinka pahoillani olen siitä, että Euroopan keskuspankki
on vastannut jälleen kielteisesti ehdotukseemme pienten euroseteleiden jakamisesta kuluttajille
joitakin päiviä ennen joulukuun 31. päivää. Olen edelleen vakuuttunut, että pieni jousto helpottaisi
hyppyä tuntemattomaan, sitähän yhtenäisvaluuttaan siirtyminen unionin kansalaisille merkitsee.

Lopullisen yhtenäisvaluuttaan siirtymisen ohella – jo sinänsä mullistaa erittäin lyhyessä ajassa lähes
300 miljoonan eri-ikäisen, eritaustaisen ja erilaisen koulutuksen saaneen eurooppalaisen
jokapäiväisen elämän – toinen yhtä merkittäväksi nouseva seikka on euroalueen lopullinen
muotoutuminen. Talouspolitiikkaa on siis kiireesti suunnattava uudelleen. Parlamentti pitää
myönteisenä, että Göteborgin Eurooppa-neuvosto käsittelee asiaa hyväksyäkseen laajat
suuntaviivat, joilla taataan euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden vero- ja budjettipolitiikan
tehokas ja todellinen lähentäminen. Siksi parlamentti pyytää teitä, jotka olette valinneet
euroalueeseen kuulumisen, käymään syvällistä keskustelua talouspolitiikkaa koordinoivan
"poliittisen koneiston" käyttöön ottamiseksi.

Tapasitte eilen aivan muissa merkeissä Yhdysvaltain presidentin Bushin. Olen tyytyväinen
tekemäänne aloitteeseen, arvoisa pääministeri. Historian kuluessa vahvistuneet ystävyyssuhteemme
Yhdysvaltoihin samoin kuin selvä etumme lujittaa kiinteää yhteistyötä kaikilla aloilla muodostavat
perustan tälle tapaamiselle.

Minulla on se vaikutelma, että eilisessä kokouksessa saatiin aikaan huomattavaa edistymistä, mutta
vielä on myös näkemyseroja, jotka ovat hyvin tiedossa.



PUHEMIEHEN PUHE

Tiedote 18.06.2001 - FI - PE 305.844

8

On tärkeää, että amerikkalaiset ja eurooppalaiset tekevät yhteistyötä aidsin kaltaisten vakavien
tartuntatautien torjumiseksi, joiden aiheuttama tuho – erityisesti Afrikassa – järkyttää meitä kaikkia.
Taudin uhriksi joutuneelle väestölle on annettava toivoa, ja eilen hyväksytty aloite on tässä
suhteessa mielestäni hyvin lupaava.

Euroopan parlamentti on ollut kuitenkin jo jonkin aikaa huolestunut tiettyjen jännitteiden
lisääntymisestä, joita meidän on käsiteltävä amerikkalaisten ystäviemme kanssa yhtä kohteliaasti
kuin rehellisestikin.

Niinpä perinteisten kaupparistiriitojen lisäksi esiin on noussut yhä enemmän ongelma, joka koskee
kaikkialle Eurooppaan vakiintuneita arvoja.

Ette käsitelleet aihetta eilen, mutta yhä useamman eurooppalaisen mielestä, kaikki kansallisuudet ja
poliittiset suuntaukset mukaan lukien, on hyvin oudoksuttavaa, ettei niin kehittynyt demokratia kuin
Yhdysvallat ota rohkeaa askelta kuolemanrangaistuksen poistamiseksi. Tosin tiedämme, että
amerikkalaisen yhteiskunnan vakuuttaminen on vaikeaa, esteenä ovat sen perinteet ja kyseisten
rikosten hirveys.

Olisi kuitenkin paljon uskottavampaa ja vaikuttavampaa taivutella koko maailma luopumaan
tappavasta väkivallasta, joka aiheuttaa tuhoa laajoilla alueilla eri puolilla maailmaa, jos elämän
kunnioittaminen korotettaisiin kaikissa suurissa demokratioissa pyhäksi ja loukkaamattomaksi
periaatteeksi.

Euroopan parlamenttia on pyydetty järjestämään 22. kesäkuuta 2001 ensimmäinen
kuolemanrangaistuksen yleismaailmallista lakkauttamista käsittelevä maailmankongressi. Lukuisat
kansallisten parlamenttien puhemiehet kaikilta mantereilta ovat jo ilmoittaneet osallistumisestaan.
Se merkitsee, että asia tiedostetaan koko maapallolla.

Toinen ongelma koskee Echelon-valvontaverkon mahdollista väärinkäyttöä epärehellisiin
kaupallisiin kilpailutarkoituksiin. Se, että tietyt Yhdysvaltain viranomaiset kieltäytyivät äskettäin
ottamasta vastaan parlamentin valtuuskuntaa, on epätyydyttävä vastaus eurooppalaisten
perusteltuihin huolenaiheisiin.

Edustamani toimielin on lisäksi huolestunut Yhdysvaltain ohjustorjuntastrategista. On
välttämätöntä, että eurooppalaiset kumppanit liittyvät yhteen ja että Yhdysvallat neuvottelee niiden
kanssa ennen sellaisen järjestelmän käyttöönottoa, joka voi osoittautua vaaralliseksi maailman
tasapainolle. Naton huippukokouksessa viime keskiviikkona järjestetty tapaaminen antoi
mahdollisuuden edetä näissä neuvotteluissa, mutta se osoitti myös, että unionin viideltätoista
jäsenvaltiolta puuttuu yhteinen lähestymistapa.

Tällä hetkellä eurooppalaiset pitävät kuitenkin tärkeimpänä kysymyksenä maapallon suojelemista.
Presidentti Bushin kanta kasvihuoneilmiöön ja Kioton sopimuksen ratifiointiin on herättänyt
runsaasti paheksuntaa, jopa suuttumusta, sekä Euroopassa että koko maailmassa.

Eilisen tapaamisenne perusteella minusta ei vaikuta siltä, että Yhdysvaltain presidentin kannassa
olisi tapahtunut muutosta, vaan hän torjuu edelleen Kioton pöytäkirjan, ja epäilen suuresti, onko
yhteistyö tutkimuksen alalla omiaan pehmentämään Yhdysvaltain tinkimätöntä asennetta.
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Ei ole nimittäin hyväksyttävää, että jokin valtio voisi senhetkisiin taloudellisiin etuihinsa vedoten ja
tuleville sukupolville jätettävän perinnön suojelemisesta piittaamatta toimia edelleen maailman
suurimpana saastuttajana ja vahingoittaa näin koko ihmiskunnan yhteistä, elintärkeää ja haurasta
omaisuutta: maata ja sen ilmakehää.

Tämän vuoksi eurooppalainen ja kansainvälinen painostus on entistä tärkeämpää varsinkin kun Te,
arvoisa puheenjohtaja, olette halunnut, että Göteborgin Eurooppa-neuvosto vahvistaa Euroopan
unionin tahdon toimia kestävän kehityksen puolesta. Sen taloudellinen, sosiaalinen ja
ympäristöulottuvuus ovat erottamattomia.

Koko kansainvälisen yhteisön ja erityisesti teollistuneiden maiden on pidettävä moraalisena
velvollisuutenaan sellaisten taloudellisten rikkauksien lisäämistä, jotka kohottavat elintasoa,
musertamatta kuitenkaan ihmistä ja vahingoittamatta ympäristöä, jonka tulevat sukupolvet perivät.

Tässäkin yhteydessä on ryhdyttävä sanoista tekoihin, jotta Euroopan unioni toimisi asiassa
yhtenäisesti. Euroopan parlamentti ehdottaa teille siksi konkreettisten tavoitteiden laatimista,
esimerkiksi kestävän kehityksen neuvoston perustamista. Sen vastuulla voisi olla tehtävien
aloitteiden koordinointi.

Koska olette juuri tavannut Yhdysvaltain presidentin ja koska hänen vierailunsa nostaa esiin – kuten
presidentti Putinin vierailu Tukholmassa – kysymyksen unionin asemasta ja sen vaikutusvallasta
maailmannäyttämöllä, sallikaa minun Euroopan parlamentin puhemiehenä esittää teille vetoomus,
jotta Eurooppa tarttuisi päättäväisemmin poikkeuksellisiin tilaisuuksiin, jotka sille ovat tarjoutuneet
kylmän sodan päättymisen ansiosta. Lujittakaamme yhteistyötä maailman muiden mantereiden
kanssa, sillä niillä Eurooppaa ei ainoastaan kadehdita, vaan sitä odotetaan ja uskoakseni siitä
pidetään hyvin paljon kaiken sen vuoksi mitä se edustaa.

Tässä yhteydessä Euroopan parlamentti osoittaa kunnioitustaan ja minä osaltani ihailua Javier
Solanalle ja niille Euroopan komission jäsenille, jotka väsymättä ponnistelevat kaikkialla, missä
sotapesäkkeet uhkaavat. Balkanin ruutitynnyri voi räjähtää uudelleen millä hetkellä tahansa.
Toivoakseni entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian presidentin rauhansuunnitelman myötä
tämä maa pääsee nykyisestä umpikujastaan, ja olen vakuuttunut, että edustajamme vaikuttavat
ratkaisevasti suunnitelman täytäntöönpanoon. Sama koskee Lähi-itää, jossa Euroopan unionin
läsnäolo on vahvistunut huomattavasti viime viikkoina unionin edustajien tekemien aloitteiden
ansiosta. Konfliktin osapuolet tiedostavat yhä voimakkaammin roolin, jota Euroopan unioni voi
näytellä ratkaisun löytämiseksi tähän dramaattiseen tilanteeseen. Nyt on tullut Mitchellin
selontekoon pohjautuvien Euroopan unionin ja Yhdysvaltain yhteisten toimien aika. Tällaiset toimet
olisivat mielestäni luonnollinen seuraus EU:n ja Yhdysvaltain eilen antamalle yhteiselle
julkilausumalle. On hyvin tärkeää, että kuten Balkanillakin, Yhdysvallat ja EU päättävät toimia
Lähi-idässä yhdessä saadakseen konfliktin osapuolet lopettamaan väkivallan ja jatkamaan poliittista
vuoropuhelua.

Siitä lähtien kun olen ollut Euroopan parlamentin puhemiehenä, minulla on ollut kaikkialla tilaisuus
havaita, että Euroopan unioniin kohdistuu voimakkaita ja lisääntyviä odotuksia.
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Poliittisten, teknisten ja hallinnollisten valmiuksien on kuitenkin oltava näiden myönteisten
odotusten ja omien pyrkimystemme tasolla, jotta eurooppalaiset voivat ottaa paikkansa uudessa
kylmän sodan jälkeisessä maailmassa ja jotta voidaan välttää uuden maailman yksinapaisuus.

Minun on kuitenkin kiinnitettävä huomionne tiettyyn kankeuteen ja hitauteen, jopa tiettyihin
epäselvyyksiin, joita on esiintynyt kolmansien maiden kanssa tehtyjen tai suunnitteilla olevien
sopimusten valmistelussa, täytäntöönpanossa ja seurannassa, sekä niiden aiheuttamaan
pettymykseen.

Koska olen kohdannut tämän pettymyksen ilmapiirin sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa että Saharan
eteläpuoleisessa Afrikassa, Lähi-idässä ja Maghreb-maissa, toimielintemme olisi mielestäni
käsiteltävä sitä kokonaisvaltaisesti lähitulevaisuudessa.

Kiitän teitä ja olen tarvittaessa käytettävissänne keskusteluumme varatun ajan puitteissa.

***
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1. Eurooppa-neuvosto kokoontui Göteborgissa 15. ja 16. kesäkuuta antaakseen unionille
poliittista opastusta. Eurooppa-neuvosto

– vahvisti laajentumisneuvotteluissa saavutetut ratkaisevat edistysaskeleet ja sopi
puitteista laajentumisen saattamiseksi tuloksellisesti päätökseen sekä jatkoi keskustelua
unionin tulevaisuudesta

– sopi kestävän kehityksen strategiasta ja lisäsi ympäristöulottuvuuden työllisyyttä,
talousuudistuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevaan Lissabonin prosessiin

– antoi suuntaviivoja talouspolitiikkaa varten kasvun ylläpitämiseksi ja
rakenneuudistusten edistämiseksi

– ilmaisi päättäväisyytensä toimia yhteisesti nykyisissä kriiseissä, erityisesti Lähi-idässä
ja Länsi-Balkanilla.

2. Kokouksen aluksi vaihdettiin Euroopan parlamentin puhemiehen Nicole Fontainen kanssa
näkemyksiä keskustelujen pääaiheista.

I. EUROOPAN TULEVAISUUS

3. Laajentuminen ja maailmanlaajuistuminen tuovat Euroopan unionille suuria mahdollisuuksia
ja haasteita. Unionin tulevaisuudesta käytävällä avoimella keskustelulla valmistellaan vuoden
2004 hallitustenvälistä konferenssia. Sen tarkoituksena on yhdessä meneillään olevien
rakenteiden ja työskentelymenetelmien uudistamiseen ja nykyaikaistamiseen tähtäävien
pyrkimysten kanssa muuttaa unionin perussopimuksia ja toimielimiä niiden mukauttamiseksi
uusiin realiteetteihin ja kansalaisten vaatimuksiin.

4. Nizzan sopimuksen ratifiointiprosessia jatketaan, jotta unioni voi ottaa vastaan uusia
jäsenvaltioita vuoden 2002 lopusta lähtien. Irlannin kansanäänestyksen osalta Eurooppa-
neuvosto vahvistaa yleisten asioiden neuvoston Luxemburgissa 11. kesäkuuta antamat
päätelmät sekä sen, että se on valmis avustamaan Irlannin hallitusta kaikin mahdollisin tavoin
ratkaisun etsimisessä. Eurooppa-neuvosto vahvistaa olevansa sitoutunut laajentumiseen ja
liittymisneuvottelujen edistymisen tukemiseen.

Laajentuminen

5. Liittymisneuvotteluissa on saavutettu merkittäviä edistysaskelia Ruotsin
puheenjohtajakaudella. Kaikkien osapuolten päättäväisten ponnistelujen ansiosta on
saavutettu ja ylitetty Nizzassa vuoden 2001 ensimmäiselle puoliskolle asetetut tavoitteet.
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6. Neuvoston 11. kesäkuuta antamissa päätelmissä eritellään useilla avainalueilla saavutetut
huomattavat tulokset. Ehdokasvaltiot ovat edistyneet merkittävästi liittymiskriteerien
täyttämisessä. Joidenkin ehdokasvaltioiden kanssa on saatu toistaiseksi päätökseen yli kaksi
kolmannesta neuvotteluluvuista. Kaikki neuvotteluluvut tullaan ennen kesäkuun loppua
avaamaan eräiden ehdokasvaltioiden kanssa, jotka aloittivat neuvottelut vasta viime vuonna.
Etenemissuunnitelma on osoittautunut kunnianhimoiseksi ja realistiseksi kehykseksi
neuvotteluille. Tulevien Belgian ja Espanjan puheenjohtajakausien aikana Euroopan unioni
tulee noudattamaan etenemissuunnitelmaa yhtä päättäväisesti.

7. Ehdokasvaltioiden on edistyttävä yhteisön säännöstön saattamisessa osaksi kansallista
lainsäädäntöä, sen soveltamisessa ja sen noudattamisen valvomisessa neuvottelujen uutta
dynamiikkaa vastaavalla tavalla. Niiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asianmukaisten
hallintorakenteiden perustamiseen, oikeusjärjestelmien ja hallinnon uudistamiseen sekä
vähemmistöjen asemaan. Erityisiä ponnisteluja tullaan kohdistamaan Bulgarian ja Romanian
auttamiseen.

8. Ehdokasvaltioita arvioidaan edelleenkin yksinomaan niiden omien ansioiden perusteella.
Eriyttämisperiaatetta sovelletaan. Tämän avulla parhaiten valmistautuneet maat voivat edetä
neuvotteluissa nopeammin, ja toiset voivat saavuttaa toisia maita. Neuvottelujen kuluessa
aikaansaatuja sopimuksia, edes osittaisia sopimuksia, ei voida katsoa lopullisiksi, ennen kuin
asiassa on päästy kokonaisratkaisuun.

9. Laajentumisprosessi on peruuttamaton. Tähän mennessä saavutetun edistyksen perusteella
Eurooppa-neuvosto vahvistaa uudelleen edistymissuunnitelman muodostavan kehyksen, jota
noudattamalla laajentumisneuvottelut saatetaan tuloksellisesti päätökseen. Edellyttäen, että
edistyminen liittymiskriteereiden täyttämisessä jatkuu nykyistä vauhtia,
edistymissuunnitelman ansiosta neuvottelut on mahdollista saattaa päätökseen vuoden 2002
loppuun mennessä niiden ehdokasvaltioiden osalta, jotka ovat valmiita. Tavoitteena on, että
kyseiset maat osallistuisivat vuonna 2004 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin
jäseninä.

10. Helsingissä tehdyt päätökset ovat lähentäneet Turkkia EU:iin ja avanneet uusia näkymiä
Turkin Eurooppaan liittyvien pyrkimysten osalta. Turkin liittymistä edeltävän strategian
täytäntöönpanossa on saavutettu merkittävää edistymistä, muun muassa toteuttamalla
vahvistettu poliittinen vuoropuhelu. Turkin esittämä yhteisön säännöstön hyväksymistä
koskeva kansallinen ohjelma on myönteinen edistysaskel. Lisätoimet ovat kuitenkin tarpeen
useilla aloilla, kuten ihmisoikeuksien alalla. Turkkia kehotetaan toteuttamaan konkreettisia
toimenpiteitä liittymistä edeltävän strategian kulmakivenä olevan liittymiskumppanuuden
painopisteiden toteuttamiseksi. Neuvostoa pyydetään hyväksymään Turkille annettavaa
liittymistä edeltävää apua koskevat yhtenäiset rahoituspuitteet viimeistään vuoden loppuun
mennessä. Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa sovittua talousohjelmaa on toteutettava
tehokkaasti edellytysten luomiseksi talouden elpymiselle.



PUHEENJOHTAJAVALTION  PÄÄTELMÄT

Tiedote 18.06.2001 - FI - PE 305.844

15

11. Ehdokasvaltioita kehotetaan omaksumaan unionin taloutta koskevat, yhteiskunnalliset ja
ympäristötavoitteet omiin kansallisiin politiikkoihinsa, kuitenkin siten, että kunkin
ehdokasvaltion erityistilanne otetaan huomioon. Ehdokasvaltioiden aikomus toteuttaa
eEurope-aloite on onnistunut esimerkki. Keväästä 2003 alkaen komissio sisällyttää
ehdokasvaltiot ja niiden kansalliset politiikat vuotuiseen yhteenvetoraporttiinsa.

12. Eurooppa-neuvosto panee merkille, että komissio aikoo Nizzan päätelmien mukaisesti esittää
lähiaikoina raja-alueita koskevan tiedonannon niiden taloudellisen kilpailukyvyn
parantamiseksi.

Eurooppa-konferenssi

13. Eurooppa-konferenssi kokoontuu nykyisessä kokoonpanossaan Belgian
puheenjohtajakaudella. Kumppanuutensa vahvistamiseksi unionin kanssa Ukrainaa ja
Moldovaa pyydetään myöhemmin liittymään Eurooppa-konferenssiin.

Yhteistyö Ukrainan kanssa

14. Vakaa ja myönteinen poliittinen ja taloudellinen kehitys Ukrainassa on strategisesti tärkeää
Euroopalle. Unioni panee merkille Ukrainan pyrkimykset lähentyä Eurooppaa ja tukee
jatkossakin demokraattista kehitystä, ihmisoikeuksien kunnioittamista, oikeusvaltion
periaatetta ja markkinataloutta edistäviä uudistuksia Ukrainassa. Eurooppa-neuvoston
puheenjohtajan tuleva vierailu on osoitus tästä tuesta.

Keskustelu unionin tulevaisuudesta

15. Avoin keskustelu Euroopan unionin tulevasta kehityksestä aloitettiin 7. maaliskuuta.
Puheenjohtajavaltion selvityksessä selostetaan useita rohkaisevia hankkeita, joita siitä lähtien
on toteutettu. Tätä keskustelua, johon kaikki yhteiskuntaryhmät osallistuvat, on jatkettava
aktiivisesti tulevina vuosina. Osana vuoden 2004 hallitustenvälisen konferenssin valmistelua
jäsenvaltioita ja ehdokasvaltioita pyydetään laatimaan yhteenveto kansallisella tasolla
käydystä keskustelusta ja antamaan siitä selvitys seuraaville puheenjohtajavaltioille.
Pohdintaa siitä, miten vuoden 2004 hallitustenvälisen konferenssin valmisteluvaihe
jäsennellään ja miten tähän työhön osallistumista laajennetaan, mahdollinen avoimen
foorumin perustaminen mukaan luettuna, jatketaan Laekenin Eurooppa-neuvostoon asti.
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Toimielinuudistus

16. Unionilla on oltava nykyaikaiset, avoimet ja kansalaisia lähellä olevat toimielimet.
Uudistuksissa, joita kaikissa unionin toimielimissä toteutetaan parhaillaan, korostetaan
sitoutumista tähän tavoitteeseen. Uudet säännöt yleisön oikeudesta tutustua asiakirjoihin ovat
merkittävä askel kohti avoimempaa unionia.

17. Kuten pääsihteerin selvityksessä osoitettiin, neuvoston rakenteiden ja työmenetelmien
lisäuudistukset ovat tarpeen. Pääsihteeri esittää mieluiten Laekenin Eurooppa-neuvostolle
yksityiskohtaisia ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi, joilla on tarkoitus varmistaa tehokas
neuvosto, jonka toiminta perustuu neuvoston istuntojen parempaan valmisteluun,
tehokkaaseen koordinaatioon neuvoston eri kokoonpanojen välillä ja tehokkaampiin
työmenetelmiin, laajentumisen jälkeen, jotta Eurooppa-neuvosto voi tehdä tarvittavat
päätökset kesäkuuhun 2002 mennessä.

18. Talousarviomenettely sekä talousarvion toteuttaminen ja valvonta on saatava nykyaikaisten
eurooppalaisten standardien mukaiseksi. Uudelleenlaadittu varainhoitoasetus on määrä antaa
vuoden 2002 loppuun mennessä.

II. KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIA

19. Kestävä kehitys, jolla tarkoitetaan kehitystä, joka vastaa nykyisen sukupolven tarpeita
kyseenalaistamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia, on perussopimusten mukainen
olennainen tavoite. Se edellyttää talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikkojen käsittelemistä
toisiaan vahvistavalla tavalla. Jos tulevaisuuden elämänlaatua uhkaavia suuntauksia ei
onnistuta muuttamaan, yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset nousevat jyrkästi tai
suuntauksista tulee peruuttamattomia. Eurooppa-neuvosto suhtautuu myönteisesti annettuun
kestävää kehitystä koskevaan komission tiedonantoon, johon sisältyy varteenotettavia
ehdotuksia kyseisten suuntausten muuttamiseksi.

20. Eurooppa-neuvosto on yhtä mieltä kestävän kehityksen strategiasta, jolla täydennetään
unionin poliittista sitoumusta taloudelliseen ja sosiaaliseen uudistumiseen, lisää Lissabonin
strategiaan kolmannen, ympäristöä koskevan ulottuvuuden ja ottaa käyttöön uuden
lähestymistavan politiikkojen laatimiseen. Neuvosto laatii järjestelyt tämän strategian
toteuttamiseksi.

21. Selkeät ja vakaat kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat merkittäviä taloudellisia
mahdollisuuksia. Tähän sisältyy mahdollisuus teknologisen innovaation ja investointien
uuteen tulemiseen, mikä puolestaan saa aikaan kasvua ja työllisyyttä. Eurooppa-neuvosto
kehottaa teollisuutta osallistumaan uuden ympäristöystävällisen tekniikan kehittämiseen ja
laajempaan hyödyntämiseen esimerkiksi energian ja liikenteen aloilla. Tässä yhteydessä
Eurooppa-neuvosto korostaa, että on tärkeää katkaista taloudellisen kasvun ja luonnonvarojen
käytön välinen kytkös.
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Uusi lähestymistapa politiikkojen laatimiseen

22. Unionin kestävän kehityksen strategia perustuu periaatteeseen, jonka mukaan olisi
tarkasteltava koordinoidusti kaikkien politiikkojen taloudellisia, sosiaalisia ja
ympäristövaikutuksia ja otettava ne huomioon päätöksenteossa. Asianmukainen hinnoittelu
siten, että hinnat heijastaisivat nykyistä paremmin eri toimista yhteiskunnalle aiheutuvia
todellisia kustannuksia, helpottaisi tuotteiden ja palvelujen tuottamista tai ostamista koskevia
kuluttajien ja tuottajien päivittäisiä valintoja.

23. Poliittisen koordinoinnin parantamiseksi jäsenvaltioiden tasolla Eurooppa-neuvosto

– pyytää jäsenvaltioita laatimaan omat kansalliset kestävää kehitystä koskevat strategiansa

– korostaa olevan tärkeää laajasti kuulla kaikkia asianomaisia sidosryhmiä ja pyytää
jäsenvaltioita laatimaan asianmukaiset kansalliset menettelyt tätä varten.

24. Poliittisen koordinoinnin parantamiseksi unionissa Eurooppa-neuvosto

– antaa tarvittaessa vuotuisessa kevätkokouksessaan poliittista opastusta unionin kestävän
kehityksen edistämiseksi;

– pyytää unionin toimielimiä parantamaan eri aloja koskevien politiikkojen sisäistä
koordinointia. Kestävän kehityksen strategian laaja-alaista valmistelua koordinoi
yleisten asioiden neuvosto;

– panee merkille, että komissio tulee sisällyttämään Laekenin Eurooppa-neuvostolle
esitettävään sääntelyn parantamista koskevaan toimintasuunnitelmaansa mekanismeja,
joilla varmistetaan, että kaikkia tärkeimpiä politiikkoja koskeviin ehdotuksiin sisältyy
arviointi niiden mahdollisten taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten
kestävyydestä.

25. Jotta kestävän kehityksen strategiaa koskeva tarkistus olisi tehokas, Eurooppa-neuvosto

– kehottaa neuvostoa strategian toteuttamiseksi tarkastelemaan komission tiedonantoon
sisältyviä ehdotuksia, erityisesti päätavoitteita ja -toimenpiteitä koskevia ehdotuksia,
sekä yhteisön kuudetta ympäristötoimintaohjelmaa ja ympäristönäkökohtien huomioon
ottamista koskevia alakohtaisia strategioita

– tarkistaa edistystä strategian kehittämisessä ja täytäntöönpanossa vuotuisessa
kevätkokouksessaan Tukholman Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti

– panee merkille, että komissio arvioi kestävän kehityksen strategian täytäntöönpanoa
vuotuisessa yhteenvetoraportissaan tiettyjen pääindikaattoreiden pohjalta, joista
neuvosto sopii ajoissa ennen kevään 2002 Eurooppa-neuvostoa; samaan aikaan
komissio esittää raportin, jossa arvioidaan sitä, miten ympäristöteknologialla voidaan
edistää kasvua ja työllisyyttä
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– antaa tukensa GMO:iden merkintää ja jäljitettävyyttä koskevaan ehdotukseen liittyvälle
komission työskentelylle

– pyytää neuvostoa ottamaan asianmukaisella tavalla huomioon energian, liikenteen ja
ympäriston kuudennessa tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmassa.

Maailmanlaajuinen ulottuvuus

26. Kestävä kehitys edellyttää maailmanlaajuisia ratkaisuja. Unioni pyrkii asettamaan
kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä ja kaikissa kansainvälisissä järjestöissä ja
erityisvirastoissa tavoitteeksi kestävän kehityksen. EU:n olisi erityisesti edistettävä
ympäristöasioiden maailmanlaajuiseen hallintaan liittyviä kysymyksiä ja varmistettava, että
kauppa- ja ympäristöpolitiikka tukevat toisiaan. Unionin kestävän kehityksen strategia on
myös valmistautumista vuonna 2002 järjestettävään maailmanlaajuiseen kestävän kehityksen
huippukokoukseen. Unioni pyrkii pääsemään huippukokouksessa kestävää kehitystä
koskevaan "maailmanlaajuiseen sopimukseen". Komissio sitoutuu esittämään viimeistään
vuoden 2002 tammikuussa tiedonannon unionin edistymisestä ja siitä, miten unionin olisi
edelleen toimittava maailmanlaajuisen kestävän kehityksen hyväksi. Unioni on tässä
yhteydessä uudelleen vahvistanut sitoutuvansa saavuttamaan mahdollisimman pian YK:n
asettaman virallisen kehitysaputavoitteen, 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta, sekä
edistymään konkreettisesti tämän tavoitteen saavuttamisessa ennen Johannesburgissa vuonna
2002 pidettävää maailmanlaajuista kestävän kehityksen huippukokousta.

Kestävään kehitykseen tähtäävät ensisijaiset toimet

27. Kestävää kehitystä koskevan komission tiedonannon, kuudennen ympäristötoimintaohjelman
sekä ympäristönäkökohtien huomioon ottamista koskevien alakohtaisten strategioiden
pohjalta Eurooppa-neuvosto on ensivaiheessa esittänyt joitakin tavoitteita ja toimenpiteitä
yleisiksi ohjeiksi tulevaisuudessa laadittavaa politiikkaa varten neljällä ensisijaisella alalla, eli
ilmastonmuutoksen, liikenteen, kansanterveyden ja luonnonvarojen aloilla, ja täydentää siten
Tukholman Eurooppa-neuvoston sosiaalisista ja taloudellisista kysymyksistä tekemiä
päätöksiä.

Ilmastonmuutoksen torjunta

28. Ihmisen toiminnasta johtuvat kasvihuonekaasupäästöt nostavat maapallon lämpötilaa ja
vaikutukset heijastuvat ilmastoon kaikkialla maailmassa. Tämän vuoksi heinäkuun
puolivälissä Bonnissa pidettävässä sopimuspuolten konferenssissa on onnistuttava. Yhteisö ja
sen jäsenvaltiot ovat vakaasti päättäneet täyttää Kioton pöytäkirjan mukaiset omat
sitoumuksensa. Komissio valmistelee ratifiointia varten vuoden 2001 loppuun mennessä
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ehdotuksen, jotta unioni ja sen jäsenvaltiot voivat täyttää sitoumuksensa ratifioida Kioton
pöytäkirja pikaisesti. Euroopan unioni pyrkii varmistamaan, että teollistuneet maat
osallistuvat mahdollisimman laajasti ponnisteluihin, jotta varmistettaisiin pöytäkirjan
voimaantulo vuoteen 2002 mennessä. Unionin ponnistelujen tehostamiseksi tältä osin
Eurooppa-neuvosto

– vahvistaa uudelleen sitoutumisensa Kioton tavoitteiden edistämiseen ja todennettavissa
olevan edistyksen saavuttamiseen kyseisten sitoumusten täyttämisessä vuoteen 2005
mennessä. Todeten Kioton pöytäkirjan olevan vasta ensimmäinen askel, se hyväksyy
kuudennessa ympäristötoimintaohjelmassa esitetyt tavoitteet

– vahvistaa myös pyrkivänsä määrätietoisesti uusiutuvia energialähteitä koskevan
direktiivin mukaisesti saavuttamaan yhteisössä vuoteen 2010 mennessä ohjeellisen
tavoitteen, jonka mukaan uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osuus on
22 prosenttia energian kokonaiskäytöstä

– kehottaa Euroopan investointipankkia edistämään kestävän kehityksen strategiaa ja
toimimaan yhteistyössä komission kanssa pantaessa täytäntöön ilmastonmuutosta
koskevaa Euroopan unionin politiikkaa.

Kestävä kehitys liikenteessä

29. Kestävällä liikennepolitiikalla olisi ratkaistava lisääntyvään liikenteen määrään ja
ruuhkautumiseen, meluun ja saastumiseen liittyvät ongelmat ja edistettävä
ympäristöystävällisten liikennemuotojen käyttöä sekä sosiaalisten ja ympäristökustannusten
huomioon ottamista kaikilta osin. Toimia tarvitaan, jotta liikennemäärät eivät nykyisessä
määrin kasvaisi samaa tahtia bruttokansantuotteen kasvun kanssa. Erityisesti on siirryttävä
maantieliikenteestä raide- ja vesiliikenteeseen sekä julkiseen matkustajaliikenteeseen. Tämän
saavuttamiseksi Eurooppa-neuvosto

– pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään vuoteen 2003 mennessä
Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevat tarkistetut suuntaviivat komission tulevan
ehdotuksen pohjalta, tarkoituksena antaa tarvittaessa etusija julkiseen liikenteeseen sekä
rautateihin, sisävesiliikenteeseen, lähimerenkulkuun, yhdistettyihin kuljetuksiin ja
liikennemuotojen tehokkaaseen yhteenkytkemiseen kohdistuville infrastruktuuri-
investoinneille

– panee merkille, että komissio ehdottaa vuonna 2002 puitteita, joilla varmistetaan
vuoteen 2005 mennessä, että eri liikennemuotojen hinnoittelu vastaa nykyistä paremmin
niistä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.
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Kansanterveyden uhat

30. Euroopan unionin on vastattava kuluttajien pelkoihin, jotka liittyvät elintarvikkeiden
turvallisuuteen ja laatuun, kemikaalien käyttöön sekä tartuntatautiepidemioihin ja
antibioottiresistanssiin. Tätä varten Eurooppa-neuvosto

– panee merkille komission aikomuksen esittää virallisia ehtotuksia ja pyytää neuvostoa
ja Euroopan parlamenttia hyväksymään ne, jotta kemikaalipolitiikka saataisiin laadittua
vuoteen 2004 mennessä ja jotta varmistetaan, että seuraavan sukupolven aikana
kemikaaleja tuotetaan ja käytetään ainoastaan sellaisilla tavoilla, joilla ei ole merkittäviä
vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön

– panee merkille komission aikomuksen esittää vuoden 2001 loppuun mennessä
toimintasuunnitelmat, joissa käsitellään tartuntatautiepidemioihin ja
antibioottiresistanssin kehittymiseen liittyviä kysymyksiä

– kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa käyttämään hyväkseen saavutettua
olennaista edistystä ja sopimaan nopeasti Euroopan elintarvikeviranomaisen ja
elintarvikelainsäädäntöä koskevan asetuksen lopullisesta hyväksymisestä, jotta
voitaisiin noudattaa Nizzan ja Tukholman Eurooppa-neuvostoissa sovittua aikataulua

– pyytää tarkastelemaan mahdollisuutta perustaa terveysasioita käsittelevä
eurooppalainen seuranta- ja ennakkovaroitusverkosto.

Luonnonvarojen vastuullisempi hallinta

31. Talouskasvun, luonnonvarojen käytön ja jätteiden syntymisen välinen yhteys on katkaistava.
Vahva taloudellinen suorituskyky on kytkettävä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja
kestävän kehityksen edellyttämiin jätetasoihin, biologiseen monimuotoisuuteen,
ekosysteemien säilymiseen ja aavikoitumisen estämiseen. Jotta näihin haasteisiin voidaan
vastata, Eurooppa-neuvosto sopii seuraavaa:

– Yhteisen maatalouspolitiikan ja sen tulevan kehityksen olisi tavoitteidensa puitteissa
myötävaikutettava kestävän kehityksen saavuttamiseen asettamalla tarkistuksen
painopisteeksi terveellisten ja korkealaatuisten tuotteiden, ympäristöllisesti kestävien
tuotantomenetelmien, luonnonmukainen tuotanto mukaan lukien uudistuvat raaka-
aineet, ja biologisen monimuotoisuuden suojelun edistäminen.

– Tarkistettaessa yhteistä kalastuspolitiikkaa vuonna 2002 olisi laajan poliittisen
keskustelun pohjalta vähennettävä kalastuksen ympäristölle aiheuttamaa
kokonaispainetta saattamalla EU:n pyyntiponnistus käytettävissä olevien kalavarojen
mukaiseksi ottaen huomioon sosiaaliset vaikutukset sekä tarpeen välttää liikakalastusta.
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– EU:n yhdennetty tuotepolitiikka, jolla pyritään vähentämään luonnonvarojen käyttöä ja
jätteiden ympäristövaikutuksia, olisi pantava täytäntöön yhteistyössä liike-elämän
kanssa.

– Biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen olisi pysäytettävä vuoteen 2010 mennessä,
kuten kuudennessa ympäristötoimintaohjelmassa esitetään.

Ympäristönäkökohdat yhteisön politiikoissa

32. Neuvostoa pyydetään viimeistelemään ja syventämään alakohtaisia strategioita
ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseksi kaikilla asiaankuuluvilla yhteisön politiikan
aloilla, pyrkimyksenä niiden mahdollisimman pikainen täytäntöönpano, ja esittämään tulokset
ennen kevään 2002 Eurooppa-neuvostoa. Tulevassa kuudennessa
ympäristötoimintaohjelmassa ja kestävän kehityksen strategiassa esitetyt asiaa koskevat
tavoitteet olisi otettava huomioon.

III. TÄYSTYÖLLISYYS JA TYÖN LAATU KILPAILUKYKYISESSÄ UNIONISSA –
TUKHOLMAN EUROOPPA-NEUVOSTON JATKOTOIMET

Yleinen taloudellinen tilanne ja talouspolitiikan laajat suuntaviivat

33. EU:n talous koheni viime vuonna huomattavasti. Kasvu oli merkittävää ja työttömyysluvut
vuosikymmenen pienimmät. Kansainväliset taloudelliset olosuhteet ovat sittemmin
huonontuneet merkittävästi ja kasvunäkymät unionissa ovat heikentyneet. Laajat
sisämarkkinat tarjoavat kuitenkin yhdessä euron kanssa vahvan ja vakaan perustan
kotimarkkinoiden kasvulle, kun markkinat ovat vähemmän alttiita valuuttakurssien
heilahteluille. Euroopan talouden perustekijät ovat edelleen vahvat.

34. Unioni jatkaa päättäväisesti talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa esitetyn talouspoliittisen
strategian toteuttamista. Sen on jatkettava kasvuun ja vakauteen tähtäävien talouspoliittisten
toimien soveltamista. Suhdannetasoitettujen rahoitusasemien olisi parannuttava tai pysyttävä
tasapainoisina tai ylijäämäisinä tulevina vuosina taouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa
esitetyltä pohjalta. Automaattisten vakauttajien olisi annettava toimia mahdollisuuksien
mukaan. Syntyviä inflaatiopaineita olisi torjuttava toteuttamalla tarjontaan vaikuttavia toimia
työ- ja tuotemarkkinoiden pullonkaulojen poistamiseksi ja tarvittaessa ohjaamalla kysyntää
finanssipolitiikalla. Tämä myötävaikuttaa kasvua ja työpaikkojen jatkuvaa syntymistä
edistävään rahatalouteen.
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35. Euroopan talouden ajanmukaistamista on jatkettava päättäväisesti unionin strategisen
tavoitteen saavuttamiseksi. On erittäin tärkeää, että rakenneuudistukset, joiden tarkoituksena
on lisätä kilpailua tavara-, palvelu- ja pääomamarkkinoilla, toteutetaan nopeasti. Pyrkimyksiä
sisämarkkinoiden sääntelypuitteiden yksinkertaistamiseksi on jatkettava. Ainoastaan
tällaisella määrätietoisella politiikalla voidaan varmistaa, että EU:n talouden viimeaikainen
työpaikkoja ja vaurautta lisäävä kehitys voi jatkua. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön
unionin koko työvoimareservi parantamalla naisten mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille ja
lisäämällä ikääntyneiden työntekijöiden työllisyysastetta.

36. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen talouspolitiikan laajoihin suuntaviivoihin ja suosittaa, että
neuvosto hyväksyisi ne. Myönteinen uusi seikka on se, että talouspolitiikan laajoihin
suuntaviivoihin on otettu mukaan kestävän kehityksen edistäminen. Keväällä kokoontuneen
Eurooppa-neuvoston esittämien yleisten suuntaviivojen mukaisesti talouspolitiikan laajat
suuntaviivat ovat talouspolitiikan koordinoinnin keskeinen väline.

Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa

37. Eurooppa-neuvosto pyytää neuvostoa ja Euroopan parlamenttia etenemään kohti
työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevan direktiiviehdotuksen antamista
äskettäin neuvostossa saavutetun yhteisymmärryksen perusteella.

Veropaketti

38. Veropaketin suhteen on edistytty, ja neuvostossa on sovittu toimenpiteistä, joilla varmistetaan
lopullisen sopimuksen aikaansaaminen ennen vuoden 2002 loppua. Neuvoston olisi
tiedotettava säännöllisesti Eurooppa-neuvostolle työn edistymisestä.

Televiestintäpaketti

39. Televiestintäpakettiin kuuluvien lainsäädäntöehdotusten käsittelyssä on edistytty
huomattavasti. Neuvoston ja Euroopan parlamentin olisi pyrittävä kaikin tavoin
varmistamaan, että paketti hyväksytään lopullisesti Lissabonin päätelmien mukaisesti ennen
vuoden 2001 loppua.

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila

40. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieliin yhtenäistä ilmatilaa koskevan aloitteen tärkeyden ja
toteaa, että asianomaiset jäsenvaltiot ovat parhaillaan yhteydessä keskenään aloitteen
alueellisesta soveltamisesta. Se toivoo, että yhteydenottojen tuloksena saadaan pian aikaan
sopimus. Komissio aikoo esittää yksityiskohtaisia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on
yhtenäisen ilmatilan toteutuminen vuoteen 2004 mennessä.
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Yhteisöpatentti

41. Neuvostossa äskettäin hyväksytty yhteinen lähestymistapa sekä sopimus siitä, että aloitetaan
tarvittavat menettelyt Euroopan patenttisopimuksen tarkistamista varten, ovat merkittävä
askel kohti yhteisöpatentin toteutumista vuoden 2001 loppuun mennessä.

Eri elinten toimipaikat

42. Eurooppa-neuvosto pyrkii edelleen valmistelemaan useiden tulevien elinten sijaintipaikkaa
koskevaa päätöstä ottaen huomioon, että Edinburghissa vuonna 1992 tehtyä päätöstä
sovelletaan yhä.

Väestön ikääntymisestä johtuvat haasteet

43. Väestön ikääntymisestä johtuviin haasteisiin vastaaminen edellyttää kokonaisvaltaista
lähestymistapaa. Eurooppa-neuvosto hyväksyy kolme neuvoston määrittelemää laaja-alaista
periaatetta, joilla varmistetaan eläkejärjestelmien kestävyys pitkällä aikavälillä: turvataan
eläkejärjestelmien mahdollisuudet täyttää sosiaaliset tavoitteensa ja pidetään yllä niiden
taloudellista kestävyyttä sekä kykyä vastata muuttuviin sosiaalisiin tarpeisiin. Neuvoston olisi
Lissabonin ja Tukholman päätelmien mukaisesti sekä avointa koordinointimenetelmää
noudattaen ja sosiaalisen suojelun komitean ja talouspoliittisen komitean yhteisen raportin
perusteella

– laadittava kevään 2002 Eurooppa-neuvoston valmistelemiseksi Laekenin Eurooppa-
neuvostoa varten tilanneselvitys, joka perustuu komission tiedonantoon tavoitteista ja
työskentelymenetelmistä eläkkeiden alalla

– laadittava alustava selvitys terveydenhoidon ja vanhustenhuollon alan suuntaviivoista
kevään 2002 Eurooppa-neuvostoa varten.

Työn tulokset yhdistetään talouspolitiikan laajoihin suuntaviivoihin.

Syrjäisimmät alueet

44. Eurooppa-neuvosto pani merkille neuvoston erityisesti perustamissopimuksen 299 artiklan
määräysten mukaisesti tekemät päätökset syrjäisimpien alueiden hyväksi maatalouden ja
rakenteellisten toimien alalla.
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WTO

45. Vahva, avoin ja sääntöihin perustuva monenvälinen kauppajärjestelmä myötävaikuttaa
unionin strategisiin tavoitteisiin, muun muassa taloudellisen kasvun, kestävän kehityksen ja
maailmanlaajuistumisen sosiaalisten ulottuvuuksien edistämiseen. Unionin tavoitteena on
edelleen monenkeskisten kauppaneuvottelujen uuden kunnianhimoisen ja tasapainoisen
neuvottelukierroksen aloittaminen Dohassa marraskuussa pidettävässä WTO:n neljännessä
ministerikokouksessa. Neuvottelukierroksen tulisi palvella kaikkien WTO:n jäsenten etuja,
erityisesti kehitysmaiden etuja, ja osoittaa, että kauppajärjestelmä voi vastata
kansalaisyhteiskunnan huoliin. Eurooppa-neuvosto suhtautuu myönteisesti Göteborgissa
pidetyn Euroopan unionin ja Yhdysvaltain huippukokouksen julkilausumassa esitettyyn
uuteen tiiviin transatlanttisen yhteistyön perustaan. Kaikkia WTO:n osapuolia kehotetaan
työskentelemään rakentavasti ja joustavasti, jotta Dohassa päästäisiin yhteisymmärrykseen.

IV. TAMPEREEN EUROOPPA-NEUVOSTON JATKOTOIMET

46. Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luominen on Euroopan
kansalaisten kannalta edelleen erittäin tärkeää. On olennaista, että kaikki Tampereen
Eurooppa-neuvoston hyväksymät poliittiset suuntaviivat, painopisteet ja toimenpiteet
toteutetaan asetetuissa määräajoissa. Jäsenvaltioiden ja neuvoston on pyrittävä tehokkaammin
vauhdittamaan työskentelyä ennen joulukuussa kokoontuvaa Laekenin Eurooppa-neuvostoa,
jossa käydään perusteellinen keskustelu edistymisen arvioimiseksi.

V. YHTEISTYÖ RAUHAN JA TURVALLISUUDEN PUOLESTA

Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP)

47. Euroopan unioni on sitoutunut kehittämään ja hiomaan voimavarojaan, rakenteitaan ja
menettelyjään parantaakseen kykyään suorittaa kaikkia konfliktinesto- ja
kriisinhallintatehtäviä, joissa käytetään sotilaallisia ja siviilikeinoja. Kuten neuvoston
hyväksymästä puheenjohtajavaltion selvityksestä ja sen liitteistä ilmenee, ETPP:n
kehittäminen vahvistaa unionin kykyä edistää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden mukaisesti. Euroopan unioni ottaa
huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston ensisijaisen vastuun
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden säilyttämisessä.

48. Kriisinhallinnan siviilinäkökohtien osalta on asetettu uusia konkreettisia tavoitteita, jotka olisi
saavutettava vuoteen 2003 mennessä vapaaehtoisten tarjousten avulla. Neuvostoon ja
neuvoston pääsihteeristöön on perustettu pysyvät poliittiset ja sotilaalliset rakenteet. Perusta
on valmis sotilaallisten voimavarojen parantamista ja poliisivoimavaroja käsittelevien
kokousten pitämiseksi onnistuneesti tulevalla puheenjohtajakaudella.
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49. Pysyvän ja tehokkaan suhteen kehittämisessä Naton kanssa on edistytty. Pysyvistä
neuvottelu- ja yhteistyöjärjestelyistä on sovittu ja niitä on toteutettu, mistä on esimerkkinä
tiivis yhteistyö Länsi-Balkanin kriisinhallinnassa. Järjestelyistä, jotka koskevat EU:n
turvautumista Naton voimavaroihin, on päästävä pian yhteisymmärrykseen.

50. On tehty järjestelyjä, jotka koskevat Euroopan unioniin kuulumattomien Naton jäsenten ja
EU:n jäsenehdokkaina olevien muiden valtioiden kuulemista ja osallistumista sekä suhteita
Kanadaan ja muihin mahdollisiin kumppaneihin kuten Venäjään ja Ukrainaan.

51. Seuraavaa puheenjohtajavaltiota Belgiaa kehotetaan edistämään kaikkia ETPP:n näkökohtia
koskevaa työskentelyä yhdessä korkeana edustajana toimivan pääsihteerin kanssa ja
raportoimaan siitä, miten tavoitteessa tehdä EU:sta pikaisesti toimintakykyinen on edistytty.
Edistymisen on jatkuttava, jotta tätä varten voidaan tehdä päätös mahdollisimman pian ja
viimeistään Laekenin Eurooppa-neuvostossa.

Konfliktinesto

52. Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:n ohjelman väkivaltaisten konfliktien estämiseksi, mikä
parantaa unionin valmiuksia johdonmukaiseen varhaisvaroitukseen, analyysiin ja toimintaan.
Konfliktinesto on yksi unionin ulkosuhteiden päätavoite, ja se olisi otettava huomioon
kaikissa asiaankuuluvissa näkökohdissa mukaan lukien Euroopan turvallisuus- ja
puolustuspolitiikka, kehitysyhteistyö ja kauppa. Seuraavia puheenjohtajavaltioita, komissiota
ja korkeana edustajana toimivaa pääsihteeriä pyydetään edistämään ohjelman
täytäntöönpanoa ja antamaan suosituksia sen kehittämiseksi edelleen. Eurooppa-neuvosto
antaa kiitosta Ruotsin valmiudelle toimia Euroopan konfliktinestoon osallistuvien järjestöjen
kanssa pidettävän alueellisen kokouksen isäntänä.

EU:n ja YK:n yhteistyö

53. Neuvosto on tehnyt tärkeitä päätöksiä Euroopan unionin ja YK:n välisen poliittisen
vuoropuhelun lisäämiseksi ja yhteistyön lujittamiseksi. Toimivan kumppanuuden luomisessa
YK:n kanssa on edistytty huomattavasti konfliktineston ja kriisinhallinnan aloilla sekä
kehitysyhteistyön, humanitaaristen asioiden, turvapaikkapolitiikkojen ja pakolaisavun osalta.
Tätä kumppanuutta vahvistaa edelleen konfliktinestoa koskevien lähestymistapojen
molemminpuolinen vahvistaminen ja varmuus siitä, että Euroopan unionin kehittyvät
sotilaalliset ja siviilivalmiudet antavat todellista lisäarvoa YK:n kriisinhallintatoimille.
Tehostetussa yhteistyössä pidetään tärkeimpinä kohteina Länsi-Balkania, Lähi-itää ja
Afrikkaa. Puitesopimusten tekeminen Euroopan yhteisön ja asianomaisten YK:n järjestöjen
välillä tehostaa yhteistyötä.

54. Eurooppa-neuvosto antoi julkilausuman ballististen ohjusten leviämisen estämisestä
(vrt. liite I).
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VI. TRANSATLANTTISET SUHTEET

EU:n ja Yhdysvaltojen väliset suhteet

55. Yhdysvaltojen presidentin George W. Bushin osallistuminen Göteborgissa 14. kesäkuuta
pidettyyn EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokoukseen tarjosi tilaisuuden vahvistaa uudelleen
transatlanttisen yhteisön perustan luovat tärkeimmät arvot ja yhteiset tavoitteet.

56. Lähi-Idän, Länsi-Balkanin ja Korean niemimaan osalta päätettiin jatkaa yhteistyötä tai
toteuttaa yhteistä ulkopoliittista toimintaa.

57. EU ja Yhdysvallat olivat yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutos on tärkein ympäristöhaaste.
Molemmat totesivat olevansa eri mieltä Kioton pöytäkirjasta ja sen ratifioinnista, mutta
ilmoittivat pyrkivänsä päättäväisesti noudattamaan ilmastonmuutosta käsittelevän sopimuksen
mukaisia kansallisia sitoumuksiaan ja velvollisuuksiaan. Jatkuvan vuoropuhelun tarve
tunnustettiin. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen siihen, että Yhdysvallat on sitoutunut
olemaan estämättä prosessia ja työskentelemään rakentavasti tulevassa  COP-6 konferenssissa
Bonnissa. EU:n ja USA:n johtajat päättivät lisäksi perustaa ilmastonmuutosta käsittelevien
henkilökohtaisten edustajien korkean tason työryhmän.

58. Oltiin yhtä mieltä tarpeesta luoda yhteinen ja laaja toimintatapa HIV:n ja aidsin torjumiseksi,
erityisesti Afrikassa. Korostettiin tarvetta helpottaa lääkkeiden toimittamista mahdollisimman
laajalti edullisella ja lääkinnällisesti tehokkaalla tavalla.

59. EU:n ja Yhdysvaltojen välisen banaaneja koskevan pitkäaikaisen kiistan tuloksellinen ratkaisu
merkitsee myönteistä kehitystä, ja toivottavasti yhtä tyydyttäviä ratkaisuja löydetään pian
muihin ratkaisemattomiin kiistoihin muun muassa teräsalalla. Yhdysvaltoja kannustetaan
edistämään yhdessä unionin kanssa uuden kokonaisvaltaisen neuvottelukierroksen
käynnistämistä monenvälisestä kaupasta seuraavassa WTO:n ministerikonferenssissa. Tämä
olisi merkki EU:n ja Yhdysvaltojen lujasta kumppanuudesta WTO:ssa monenvälistä kauppaa
koskevan avoimen, oikeudenmukaisen ja vahvan sääntöjärjestelmän ylläpitämiseksi.

EU:n ja Kanadan väliset suhteet

60. EU:n ja Kanadan huippukokouksessa 21. kesäkuuta 2001 vietetään EY:n ja Kanadan välisen
puitesopimuksen 25-vuotisjuhlaa. Kokous korostaa unionin tiivistä, tuloksellista ja jatkuvaa
yhteistyötä Kanadan kanssa hyvin erilaisissa kumpaakin osapuolta askarruttavissa, yhteistä
etua koskevissa kansainvälisissä kysymyksissä.
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VII. ULKOSUHTEET

EU ja Venäjä

61. Tärkeitä askelia on otettu ponnisteltaessa kohti yhteisiin arvoihin, tehostettuun vuoropuheluun
ja edistykseen perustuvaa kumppanuutta Venäjän kanssa aloilla, joilla on kyse EU:lle hyvin
tärkeistä asioista. Hiljattain pidetyssä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa päätettiin muun
muassa edistää vuoropuhelun ja yhteistyön tiivistämistä poliittisissa ja
turvallisuuskysymyksissä Euroopassa, kehittää Euroopan yhteisen talousalueen käsitettä,
jatkaa vuoropuhelua energiayhteistyöstä ja käynnistää ilmailuasioita koskeva yhteistyö, johon
kuuluu myös Siperian ylilennot. Tukholman Eurooppa-neuvostossa tehtiin tärkeä päätös avata
Euroopan investointipankin luotonanto valituille ympäristöhankkeille Venäjällä. EIP on jo
edistynyt myönteisesti ensisijaisten hankkeiden mahdollisen rahoittamisen valmisteluissa.
Muuhun myönteiseen kehitykseen kuuluvat vuoropuhelun aloittaminen oikeus- ja sisäasioista
ministeritasolla, valtiovarainministerien välisen vuoropuhelun jatkaminen ja vuoropuhelun
aloittaminen Kaliningradista.

62. Tšetšenian tilanne aiheuttaa edelleen vakavaa huolta. Konfliktiin on löydettävä pikaisesti
poliittinen ratkaisu. Ilmoitetut ihmisoikeusrikkomukset on edelleen tutkittava perusteellisesti,
jotta tekijät saataisiin oikeuden eteen. Kuten EU:n ja Venäjän huippukokouksessa sovittiin ja
vahvistettiin 15. kesäkuuta, Etyjin avustusryhmä palaa Tšetšeniaan. Venäjä on vahvistanut
olevansa valmis tekemään yhteistyötä Euroopan unionin kanssa humanitaarisista
avustusohjelmista saatavan avun perille saattamisessa.

63. Myös Venäjän riippumattomien tiedotusvälineiden tilanne on huolestuttava. Euroopan unioni
seuraa edelleen tiiviisti alan kehitystä. EU:n ja Venäjän huippukokouksessa saavutetun
yhteisymmärryksen mukaisesti nykyaikaisessa demokraattisessa yhteiskunnassa tarvitaan
vahvaa kansalaisyhteiskuntaa. Sananvapaus ja tiedostusvälineiden moniarvoisuus ovat
demokratian keskeisiä periaatteita sekä EU:n ja Venäjän kumppanuuden perusarvoja.

Pohjoinen ulottuvuus

64. Eurooppa-neuvosto hyväksyi pohjoista ulottuvuutta koskevista politiikoista tehtyyn
kokonaisselvitykseen sisältyvät poliittiset ohjeet ja seurantamenettelyt. Puheenjohtajavaltio ja
komissio olivat laatineet kokonaisselvityksen Luxemburgissa 9. huhtikuuta 2001 pidetyn
ulkoministerikonferenssin pohjalta. Feiran toimintasuunnitelman toteuttamista on jatkettava
tiiviissä yhteistyössä kumppanimaiden kanssa kaikilla aloilla. Tässä yhteydessä komission
tärkeimpänä tehtävänä on jatkuvuuden varmistaminen. Se, että kansainväliset
rahoituslaitokset ja komissio ovat käynnistäneet pohjoisen ulottuvuuden
ympäristökumppanuuden, auttaa mobilisoimaan tukea ympäristö- ja
ydinturvallisuushankkeille, muun muassa vuoden loppuun mennessä järjestettävän
rahoituskonferenssin avulla. Puheenjohtajavaltio Tanska aikoo järjestää korkean tason
kokouksen kartoittamaan vuoden 2003 jälkeen toteutettavia hankkeita.
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Länsi-Balkan

65. Zagrebin huippukokouksessa tehtyihin sitoumuksiin tukeutuen alueen valtiot ovat edistyneet
rohkaisevasti matkalla kohti demokratiaa, markkinataloutta ja rauhanomaista rinnakkaiseloa.
Edellä mainittuja saavutuksia korostaa vakautus- ja assosiaatiosopimusten tekeminen
Kroatian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa sekä komission aikomus esittää
neuvotteluohjeet vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemiseksi Albanian kanssa
mahdollisuuksien mukaan tämän vuoden loppuun mennessä.

66. Euroopan unioni aikoo edelleen tukea kaikkia ponnisteluja alueen valtioiden tuomiseksi
lähemmäksi yhteistä tavoitetta, joka on niiden integroituminen eurooppalaisiin rakenteisiin
ensimmäisen vakautus- ja assosiaatioprosessia koskevan neuvoston arviointiraportin
päätelmien ja suositusten mukaisesti. Raportti viitoittaa tulevaa kehitystä varsinkin aloilla,
joilla tarvitaan konkreettisempaa edistystä. Näistä mainittakoon esimerkkeinä vähemmistöjen
oikeuksien turvaaminen, pakolaisten paluu ja alueellinen yhteistyö. Erityistä huomiota on
lisäksi kiinnitettävä oikeus- ja sisäasioiden alan yhteistyöhön. Jo tehtyjen vakautus- ja
assosiaatiosopimusten täytäntöönpanossa otetaan huomioon politiikat, joita asianomaiset maat
harjoittavat kyseisillä aloilla. Eurooppa-neuvosto tukee sitä, että liikennöintivapaus Tonavalla
palautetaan pikaisesti.

67. Eurooppa-neuvosto hyväksyi entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevan lausuman
(ks. Liite II).

68. EU:n ja Jugoslavian liittotasavallan välisen neuvoa-antavan työryhmän, jonka tehtävänä on
luoda suotuisat edellytykset vakautus- ja assosiaatiosopimukselle, ensimmäinen kokous sekä
Jugoslavian liittotasavaltaa käsittelevä tuenantajien konferenssi ovat konkreettisia esimerkkejä
EU:n tuesta Jugoslavian liittotasavallalle. Eurooppa-neuvosto pyytää Jugoslavian
liittotasavaltaa ja Serbian viranomaisia ponnistelemaan edelleen kohti täysimittaista
yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa.

69. Kaikkia osapuolia kehotetaan osallistumaan rakentavasti YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselman 1244 mukaisesti Kosovon tilapäisen itsehallinnon perustuslaillisten
puitteiden toteuttamiseen ja myöhemmin tänä vuonna järjestettävien Kosovon laajuisten
vaalien valmisteluun. Tiukkoja ääriliikkeiden ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisia toimia
Kosovossa ja koko alueella tuetaan.

70. Neuvoston tuore arviointi vakautussopimukseen liittyvistä EU:n painopisteistä tarkentaa
sopimuksen painotuksia erityisesti ajatellen myöhemmin tänä vuonna pidettävää
aluekonferenssia.
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Lähi-itä

71. Eurooppa-neuvosto antaa täyden tukensa Sharm el Sheikhin tiedonkeruukomission
suosituksille. Suositukset ovat paras perusta rauhanprosessin jatkamiselle molempien
osapuolten hyväksyttyä ne kokonaisuudessaan. On tärkeää sopia nopeasti toteutettavista
toimista ja suositusten täysimääräiseen täytätöönpanoon tähtäävästä aikataulusta osapuolten ja
alueen vakauden vuoksi.

72. Monien traagisten tapahtumien jälkeen tarjoutuu nyt tilaisuus, jota ei saa päästää käsistä.
Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille palestiinalais-israelilaisen suunnitelman
turvallisuuden täytäntöönpanosta. Tämä edellyttää, että molemmat osapuolet sitoutuvat
tosiasiallisesti saamaan aikaan pysyvän edistymisen turvatilanteeseen ja että miehitettyjen
alueiden saarto lopetetaan. Lisäksi Euroopan unioni kehottaa keskeyttämään välittömästi
asutustoiminnan.

73. Rauhoittumisvaiheen on alettava mahdollisimman pian, jotta voidaan toteuttaa luottamusta
lisääviä lisätoimenpiteitä, jotka johtavat siihen, että täysimääräisiä ja merkityksellisiä
lopullista asemaa koskevaan sopimukseen tähtääviä neuvotteluja jatketaan Yhdistyneiden
Kansakuntien päätöslauselmien 242 ja 338 pohjalta.

74. Euroopan unioni on tyytyväinen korkean edustajan raporttiin ja arvostaa suuresti hänen
panostaan. Eurooppa-neuvosto yhtyy seuraaviin korkean edustajan näkemyksiin:

− Luottamuksen palautuminen edellyttää tilanteen pikaista parantamista paikan päällä.

− Väestöryhmien välisen yhteistyön palauttaminen edellyttää tukeamme, jotta usko rauhaan
saataisiin palautumaan.

− Euroopan unioni sitoutuu tukemaan Palestiinan instituutioita ja taloutta sekä säilyttää
tämän sitoutumisen osana kansainvälisiä pyrkimyksiä.

Eurooppa-neuvosto pitää lisäksi etusijalla vakautta ja hyvinvointia koko Välimeren alueella.
Tätä varten Euroopan unioni käyttää edelleen täysimääräisesti hyväksi Barcelonan prosessia
assosiaatiosopimukset mukaan luettuna.

Eurooppa-neuvosto pyytää korkeaa edustajaa jatkamaan ponnistelujaan tiiviissä yhteistyössä
puheenjohtajavaltion ja komission sekä osapuolten, Yhdysvaltojen ja muiden toimijoiden
kanssa EU:n aktiivisen toiminnan jatkamiseksi. Eurooppa-neuvosto pyytää korkeaa edustajaa
antamaan tarvittaessa uusia poliittisia suosituksia.
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Algeria

75. Euroopan unioni kehottaa kaikkia Algerian vastuuhenkilöitä toimimaan nykyisten
vastakkainasettelujen ja väkivallan lopettamiseksi. Se kehottaa viranomaisia tekemään
poliittisen aloitteen kriisin ratkaisemiseksi harjoittamalla vuoropuhelua kaikkien algerialaisten
kanssa.

76. Euroopan unioni on valmis tukemaan poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia uudistuksia,
jotka ovat tarpeen rauhan, vakauden ja vaurauden palauttamiseksi.

Itä-Timor

77. Euroopan unioni ilmaisee tukensa Itä-Timorin perustuslakia säätävän kokouksen tuleville
vaaleille. Se toivoo, että Itä-Timorin kansa saa tämän tärkeän tapahtuman ansiosta
perustuslain, ensimmäisen vaalein valitun hallituksen ja poliittiset puitteet itsenäistymiselle.

Korean niemimaa

78. Eurooppa-neuvosto suhtautuu myönteisesti tuloksiin, joita EU:n korkean tason valtuuskunta
saavutti molempiin Koreoihin tekemällä matkallaan. Koreoiden välinen vuoropuhelu ja
yhteistyö, asesulku ja ihmisoikeudet ovat edelleen keskeisiä kysymyksiä, jotta unionin ja
Korean demokraattisen kansantasavallan välisten siteiden kehittämisessä voidaan edelleen
edistyä.

o
o       o

79. Eurooppa-neuvosto on pannut merkille sille toimitetut asiakirjat ja selvitykset sekä kaikki
niissä olevat hyväksytyt neuvoston päätelmät (ks. Liite III). Se pyytää toimielimiä
toteuttamaan mahdollisimman pikaisesti niiden edellyttämät jatkotoimet ottaen tarvittaessa
täysimääräisesti huomioon näissä päätelmissä annetut poliittiset suuntaviivat.

________________________
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LIITE I

JULKILAUSUMA BALLISTISTEN OHJUSTEN LEVIÄMISEN EHKÄISEMISESTÄ

Kansainvälisten normien ja poliittisten välineiden vahvistaminen joukkotuhoaseiden ja niiden
laukaisujärjestelmien leviämisen estämiseksi on ensisijaisen tärkeää EU:lle. Olemme sitoutuneet
edistämään tämän tavoitteen saavuttamista. Korostamme, että on tarpeen noudattaa edelleen tiukasti
kansallista vientivalvontaa ja vahvistaa monenvälisiä asesulku- ja vientivalvontajärjestelmiä.

Ballististen ohjusten leviämisen muodostaman erityisen haasteen osalta katsomme, että sitoutumista
olisi täydennettävä maailmanlaajuisella ja monenvälisellä lähestymistavalla yleisten asioiden
neuvostossa 14. toukokuuta 2001 hyväksyttyjen päätelmien mukaisesti.

Näkemyksemme mukaan Euroopan unionilla, joka on sitoutunut aseriisuntaa ja asesulkua
koskevien monenvälisten välineiden vahvistamiseen, olisi oltava johtava asema näissä
ponnisteluissa.

Pyydämme neuvostoa hyväksymään viipymättä yhteisen kannan ballististen ohjusten leviämisen
vastaisista toimista MTCR:n (ohjusteknologian valvontajärjestelmä) jäsenten ehdottamien
kansainvälisten käytännesääntöjen maailmanlaajuistamisen pohjalta. Aloite voi sopivana
ajankohtana johtaa kansainvälisen kokouksen koollekutsumiseen.

Aloitetta noudatetaan täysin avoimesti Euroopan unionin tärkeimpien kumppaneiden kanssa.

________________________
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LIITE II

JULKILAUSUMA ENTISESTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALLASTA MAKEDONIASTA

Keskityimme keskustelussamme entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tämänhetkiseen
tilanteeseen.

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja selosti meille viimeistä Skopjen-matkaansa,
jonka hän teki yhdessä NATOn pääsihteerin kanssa. Olemme hyvin tyytyväisiä EU:n korkean
edustajan Javier Solanan päättäväiseen toimintaan tämänhetkisen kriisin yhteydessä. Olemme
tyytyväisiä yhteistyöhön NATOn ja Yhdysvaltojen kanssa.

Toistamme pitävämme tiukasti kiinni kansainvälisesti hyväksyttyjen rajojen loukkaamattomuudesta
alueella sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian suvereenisuudesta ja alueellisesta
koskemattomuudesta yhtenä monesta kansasta koostuvana valtiona.

Vahvistamme jälleen, että on tarpeen löytää poliittinen ratkaisu. Tämä edellyttää seuraavaa:

– Käynnistetään todellinen vuoropuhelu, joka kattaa kaikki asialistan kysymykset, muun
muassa perustuslakiin liittyvät kysymykset. Olimme tyytyväisiä siihen, että presidentti
Trajkovski ja kansallisen yhtenäisyyden hallitus ovat valmiita toimimaan sen mukaisesti.
Kehotamme heitä pyrkimään nyt konkreettisiin edistysaskeleihin, ja odotamme selontekoa,
jonka pääministeri Georgievski antaa yleisten asioiden neuvostolle 25. kesäkuuta.

– Saadaan aikaan pysyvä rauha. On ehdottomasti jatkettava tulitaukoa. Tuomitsemme jyrkästi
kaiken väkivallan käytön. Aseriisuntaa koskeva presidentti Trajkovskin suunnitelma, jonka
hallitus hyväksyi, luo hyvän perustan tähän suuntaan tapahtuvalle kehitykselle. Kehotamme
kaikkia demokraattisia voimia entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa,
naapurivaltioita ja kansainvälistä yhteisöä liittymään yhteen ääriliikkeitä vastaan.

Tulitauon lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet on toteutettava viipymättä.

Ilmoitamme, että Euroopan unioni on valmis tukeutumaan tämänhetkisissä keskusteluissa
saavutettuun edistykseen ja lupautuu edistämään edelleen entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian kanssa käytävää vuoropuhelua.

Tässä yhteydessä olemme päättäneet nimittää rajoitetuksi ajaksi EU:n edustajan, joka asuu
Skopjessa ja joka toimii korkean edustajan alaisuudessa. EU jatkaa tiivistä yhteistyötä NATOn sekä
keskeisten kumppaneiden ja asiaan kuuluvien järjestöjen kanssa. Pyydämme neuvostoa
toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.
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Toteamme, että poliittisessa vuoropuhelussa saavutettu yhteisymmärrys merkittävistä uudistuksista
luo edellytykset sille, että EU toimittaa apua entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle.

Toistamme, että EU kantaa päättäväisesti vastuunsa. Edistämme tärkeimpien kumppaneidemme
kanssa alueen vakautta, demokraattista kehitystä ja hyvinvointia erityisesti vakautus- ja
assosiaatioprosessin sekä vakaussopimuksen avulla.

________________________
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LIITE III

GÖTEBORGIN EUROOPPA-NEUVOSTOLLE TOIMITETUT ASIAKIRJAT

•  Puheenjohtajavaltion selvitys Euroopan unionin tulevaisuutta koskevasta keskustelusta
(9520/01 + COR 1)

•  Neuvoston valmistautuminen laajentumiseen
(9518/01 + ADD 1 REV 1)

•  Komission tiedonanto: "Kestävä kehitys Euroopassa paremman maailman vuoksi: kestävää
kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia" – komission ehdotus Göteborgin Eurooppa-
neuvostolle
(9175/01)

•  Neuvoston (yleiset asiat) selvitys ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta yleisten
asioiden neuvoston toimivaltaan kuuluvissa ulkoisissa politiikoissa
(7791/01 + COR 1)

•  Neuvoston (sisämarkkinat, kuluttaja-asiat ja matkailu) selvitys:
Strategia ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen huomioon ottamiseksi
sisämarkkinapolitiikassa
(8970/01)

•  Neuvoston (maatalous) päätelmät ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta ja kestävästä
kehityksestä yhteisessä maatalouspolitiikassa
(8486/01)

•  Neuvoston (kalastus) päätelmät ympäristövaatimusten ja kestävän kehityksen huomioon
ottamisesta yhteisessä kalastuspolitiikassa
(7885/01 + COR 1 (sv))

•  Neuvosto (liikenne)
Neuvoston päätöslauselma Cardiffin ja Helsingin huippukokousten jatkotoimista
ympäristönäkökohtien ja kestävän kehityksen huomioon ottamiseksi liikennepolitiikassa
(7329/01)

•  Neuvoston (teollisuus ja energia) päätelmät strategiasta kestävän kehityksen huomioon
ottamiseksi Euroopan unionin yrityspolitiikassa
(8328/01)
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•  Neuvoston (teollisuus ja energia) päätöslauselma strategiasta ympäristönäkökohtien ja
kestävän kehityksen huomioon ottamiseksi energiapolitiikassa
(8490/01)

•  Neuvoston (kehitys) päätelmät strategiasta ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseksi EY:n
taloudellisessa ja kehitysyhteistyössä kestävää kehitystä edistävällä tavalla
(8971/01)

•  Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2001, jäsenvaltioiden ja yhteisön
talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi
(9326/01)

•  Puheenjohtajavaltion selvitys kaikista veropakettiin liittyvistä näkökohdista (laadittu tiiviissä
yhteistyössä komission yksiköiden kanssa)
(9548/01)

•  Sosiaalisen suojelun komitean kertomus eläkkeiden kestävyydestä
(8792/01 + ADD 1)

•  Puheenjohtajavaltion selvitys Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta
(9526/1/01 REV 1 + REV 2 (de))

•  Euroopan unionin ohjelma väkivaltaisten konfliktien estämiseksi
(9537/1/01 REV 1 + COR 1 (fi))

•  Neuvoston (yleiset asiat) päätelmät EU:n ja YK:n yhteistyöstä konfliktineston ja
kriisinhallinnan alalla
(9528/2/01 REV 2)

•  Korkean edustajan ja komission selvitys siitä, miten Euroopan unioni voisi paremmin edistää
Lähi-Idän rauhan prosessin aloittamista uudelleen

•  Puheenjohtajavaltion ja komission kokonaisselvitys pohjoista ulottuvuutta koskevista
politiikoista
(9804/01)

•  Neuvoston (yleiset asiat) selvitys Välimeren aluetta koskevan yhteisen strategian
täytäntöönpanosta
(9124/01)

•  Neuvoston (yleiset asiat) selvitys Venäjää koskevan yhteisen strategian toteuttamisesta
(9805/01)
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•  Neuvoston (yleiset asiat) raportti vakautus- ja assosiaatioprosessin arvioinnista
(9765/01)

•  Puheenjohtajavaltion selvitys syrjäisimmistä alueista: Tilanneselvitys
(9815/01)

________________________
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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
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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
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Page: 2
Type: http:
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