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TALE

af Europa-Parlamentets formand,

Nicole Fontaine

til stats- og regeringscheferne i Den Europæiske Union

ved åbningen af Det Europæiske Råds møde i Nice

den 7. december 2000

Den faktisk holdte tale
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Hr. præsident og rådsformand,
mine damer og herrer - stats- og regeringschefer,
hr. kommissionsformand,
hr. højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik,
mine damer og herrer - ministre.

Jeg vil indlede min tale med at bringe en oprigtig og varm hyldest til Portugal og Frankrig, der har
spillet den ledende rolle i de overvejelser og forhandlinger, som har varet hele året, og som slutter
her i Nice om nogle timer. I denne hyldest må jeg også inddrage Finland, der har stået for
forberedelserne til denne regeringskonference.

Der er allerede gjort vigtige fremskridt, og jeg tror, at de sidste vanskeligheder kan ryddes af vejen,
og at Den Europæiske Union ved Deres enstemmige mellemkomst vil kunne give alle Unionens
stater og folk det dynamiske og klare budskab, som man forventer fra dette historiske topmøde.

Et vellykket møde her i Nice betyder, at vi kan slå dørene op for en udvidelse, der vil være til gavn
for alle parter - et vellykket møde er nemlig ensbetydende med, at vi sætter os ud over visse
nationale divergenser og gennemfører en reform af EF-institutionerne, der gør dem mere effektive
og demokratiske.

Et vellykket møde her i Nice betyder også, at vi kan få lejlighed til at vise vore medborgere, at
Unionen er baseret på værdier, som er inkorporeret i et fælles charter for alle mænd og kvinder, der
hører hjemme i Den Europæiske Union. Dette charter har vi netop underskrevet.

Topmødet i Nice er det topmøde, hvor de uafklarede spørgsmål skal afgøres - det er sandhedens
time.

Netop hvad angår de mest følsomme spørgsmål på regeringskonferencen, vil jeg simpelt hen
forelægge Dem Parlamentets synspunkter, således som de atter kom til udtryk i plenarforsamlingen
for nogle dage siden - det bliver optakten til arbejdet på dette topmøde, der har afgørende betydning
for Unionens fremtid.

Der er vidtrækkende perspektiver i udvidelsesprocessen: på lang sigt drejer det sig om at genforene
hele den europæiske familie i en fælles demokratisk, økonomisk, social og kulturel kontekst. Det
blev vi helt klar over i formiddags, og det var dybt bevægende.

På mindre end et år har begivenhederne på Balkan medført store omvæltninger i Europas politiske
landskab, og det nylige topmøde i Zagreb vidner om denne udvikling. Der er fred overalt i Europa,
selv om der fortsat er visse brændpunkter. Disse lande, der lå i ruiner i går, og som endnu i dag
befinder sig i en sårbar situation, er undervejs til demokratiet, og de vil fremover betragte sig selv
som potentielle kandidater til medlemskab. Det må vi ganske enkelt ikke glemme.



TALE AF PARLAMENTETS FORMAND

Bulletin 11.12.2000 - DA - PE 298.362

6

Parlamentet opfordrer Dem indtrængende til at forankre Unionens grundlæggende værdier i vores
fælles retssystem. Kundgørelsen af chartret om grundlæggende rettigheder er et banebrydende
fremskridt. Chartret har ikke kun til formål at beskytte borgerne mod eventuelle overgreb fra EF-
institutionernes side. Formålet er også at forhindre staterne i at vende tilbage til en fortid, som er
uforenelig med vores fælles værdier. Ved at give chartret retskraft viser vi, at disse værdier ligger os
alle på sinde både i medlemsstaterne og i ansøgerlandene, og at de er umistelige. Derfor ønsker
Europa-Parlamentet som bekendt, at medlemsstaterne giver chartret den retskraft, der er en
forudsætning for dets troværdighed og gennemslagskraft, i det mindste via en henvisning i
traktatens artikel 6, og at dette spørgsmål omgående efter Nice-mødet inddrages i overvejelserne om
præamblen til Unionens fremtidige forfatning. Min underskrift på chartret her i dag betyder, at
chartret får bindende virkning for Parlamentet.

I denne forbindelse noterer Parlamentet med tilfredshed, at regeringskonferencen har foreslået, at
der indføres en mekanisme til forebyggelse af eventuelle overtrædelser af de demokratiske
principper, som Unionen er baseret på.

Det er imidlertid kun velfungerende institutioner, der kan forsvare og gennemføre vores værdier og
vores politiske planer. Det er hele tankegangen bag den institutionelle reform. Bag de spørgsmål,
der desværre er temmelig uforståelige for den brede offentlighed - spørgsmålene om stemme-
vægtning i Rådet og om Kommissionens sammensætning - gemmer der sig en helt central
problemstilling, nemlig spørgsmålet om national suverænitet. Det er bestemt ikke nogen enkelt sag
at gøre visse aspekter af suveræniteten til et fælles anliggende, eftersom man her direkte griber ind i
vores forskellige kulturer og i magtudøvelsen på nationalt og europæisk plan. Men jeg må opfordre
Dem til modigt at se én bestemt kendsgerning i øjnene, ikke mindst fordi Unionen vil få tredive
eller flere medlemsstater: det vil være uholdbart at fastholde vetoretten undtagen på det
forfatningsmæssige område - det ville være i modstrid med udviklingens krav og folkenes
forventninger.

For nu blot at nævne et par aktuelle eksempler: hvem ville hævde i ramme alvor, at ødelæggelserne
i kølvandet på kogalskaben eller skaderne efter skibskatastrofer eller klimakatastrofer er problemer,
som medlemsstaterne hver især effektivt kan løse, således at de imødegår borgernes berettigede
betænkeligheder? Europæerne lader sig ikke besnære: de forventer, at Europa påtager sig sit fulde
ansvar. Det er et nyt fænomen, men ikke et perifert fænomen. Der er sket en voksende
bevidstgørelse blandt Unionens folk.

Allerede på nuværende tidspunkt har Unionens femten medlemsstater store problemer med
enstemmighedskravet. Hvordan vil situationen ikke udvikle sig i en union med 27 eller 28
medlemsstater? Derfor er det bydende nødvendigt at gøre afstemninger med kvalificeret flertal til
den almindelige regel. Jeg må understrege, at Parlamentet ikke alene vil vurdere Det Europæiske
Råds resultater på dette område i kvantitativ henseende, men også og først og fremmest i kvalitativ
henseende. De områder, hvor der fortsat føres intense forhandlinger, er netop de områder, der bliver
udslaggivende for, om Det Europæiske Råds møde i Nice kommer til at fremme effektivitet og
integration.
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Efter Parlamentets opfattelse er det nødvendigt at indføre afstemninger med kvalificeret flertal,
hvad angår skatte- og afgiftsspørgsmål, social- og arbejdsmarkedspolitik, samhørighedspolitikken,
handelspolitikken og asyl- og visumpolitikken. Ikke alene har disse temaer direkte betydning for,
om et økonomisk og monetært område kan fungere fornuftigt, men Unionen bør også være et
område, der kendetegnes af solidaritet. Unionen bør være et område, hvor borgerne reelt kan færdes
frit, dvs. uden forhindringer - det er endnu ikke tilfældet i virkelighedens verden. Unionen bør være
et område, der i omverdenens øjne har opstillet klare og præcise regler for modtagelse af
udlændinge.

Selv om visse parter endnu indtager en tøvende holdning, bør de i det mindste forpligte sig til at
udarbejde en tidsplan for automatisk overgang til kvalificeret flertal, der strækker sig over to, tre
eller endog fire år efter Nice-traktatens ikrafttræden. Vi kan forklare den europæiske offentlige
opinion, at målsætningen vil blive opfyldt på lang sigt, men borgerne vil ikke acceptere, at
målsætningen opgives. Vi har gjort Europa til det naturlige område for de nye generationers
tilværelse. De vil være mindre og mindre tilbøjelige til at acceptere de uoverensstemmelser, som
endnu kan iagttages, og som intet har at gøre med de nationale særtræk, der tværtimod beriger
medlemsstaterne.

Der melder sig et andet og efter min opfattelse lige så grundlæggende spørgsmål, nemlig
spørgsmålet om en eksemplarisk demokratisk adfærd fra Unionens side. Der er løbet meget vand i
stranden siden Maastricht-traktaten, der indførte den fælles beslutningsprocedure. Unionens
institutioner har dobbelt legitimitet på lovgivningsområdet: Rådet repræsenterer medlemsstaterne,
mens Parlamentet direkte repræsenterer borgerne. Den fælles beslutningsprocedure har stået sin
prøve og symboliserer ligevægten mellem disse to former for legitimitet. Efter Parlamentets
opfattelse bør den fælles beslutningsprocedure som en naturlig sag udstrækkes til at omfatte alle
områder, der fremover kommer til at fungere med kvalificeret flertal.

En anden central faktor i integrationsprocessen omhandler den rolle, Kommissionens formand
bliver tildelt som led i reformen af Kommissionens sammensætning. Ved at styrke formandens rolle
og ved at styrke kollegiet som helhed anerkender De formandens rolle som motor i integrations-
processen - en rolle, der vil få større betydning end nogensinde før i et udvidet Europa.

I denne udvidede union, hvor det gælder om ikke at bremse integrationsprocessen, bliver der brug
for tættere samarbejdsformer, selv om det må indrømmes, at der er vanskeligheder forbundet med at
iværksætte et tættere samarbejde. For at undgå et demokratisk underskud i denne forbindelse bør De
anerkende Parlamentets ret til at afgive samstemmende udtalelse, inden et tættere samarbejde
igangsættes.

Som bekendt lægger Parlamentet stor vægt på, at Unionens politikker er konkrete, og at de er
synlige - det gælder nemlig om at komme nærmere ind på livet af borgerne.

Hvis vi tager det afgørende skridt i retning af at oprette en europæisk fødevaremyndighed, kan vi - i
det mindste til dels - berolige borgerne, der i øjeblikket er forvirrede over den usikre situation på
levnedsmiddelområdet.
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Parlamentet håber, at topmødet i Nice konkretiserer den sociale dagsorden ved at vedtage en
tidsplan for iværksættelsen af de seks punkter, som denne dagsorden indeholder. Hermed kan
topmødet vise, at den sociale dagsorden er en vigtig ambition, og at Unionen anerkender, at der er
en nær sammenhæng mellem social- og arbejdsmarkedspolitikken, den økonomiske politik og
beskæftigelsespolitikken, og at disse politikker på lige fod bør bidrage til at forbedre borgernes
livskvalitet.

Næsten samtlige medlemsstater har valgt at virkeliggøre et europæisk forsvarssamarbejde, og de har
således bevist, at de ønsker at gøre Europa til en vigtig aktør på den internationale scene.

Endelig lægger Parlamentet stor vægt på, at Det Europæiske Råd på sit møde i Nice forsøger at
udrydde uafklarede spørgsmål og målbevidst indleder kvalitative overvejelser om Unionens
udvikling - i disse overvejelser bør man i metodevalget lade sig inspirere af den forsamling, der har
udarbejdet chartret, og den centrale målsætning bør være at forenkle traktaterne, at skabe større
klarhed over kompetencefordelingen mellem Fællesskabet, medlemsstaterne og regionerne og at
udarbejde en forfatning for Europa, hvor det charter, som kundgøres i dag, bliver grundstenen.
Disse overvejelser bør omfatte andet og mere end de rent institutionelle spørgsmål.

Tak.

* * *
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1. Det Europæiske Råd holdt møde i Nice den 7., 8. og 9. december 2000. Drøftelserne blev
indledt med en udveksling af synspunkter med formanden for Europa-Parlamentet,
Nicole Fontaine, om de vigtigste emner for drøftelserne.

I. CHARTERET OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

2. Det Europæiske Råd noterer sig med tilfredshed Rådets, Europa-Parlamentets og
Kommissionens fælles proklamation af charteret om grundlæggende rettigheder, der i én og
samme tekst samler de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og samfundsmæssige
rettigheder, som hidtil har været indeholdt i forskellige internationale, europæiske eller
nationale kilder. Det Europæiske Råd ønsker, at charteret må få så stor udbredelse blandt EU's
borgere som muligt. Spørgsmålet om charterets rækkevidde vil i overensstemmelse med
konklusionerne fra Köln blive behandlet på et senere tidspunkt.

Institutionernes funktionsmåde

3. Det Europæiske Råd understreger, at det er vigtigt, at de konkrete anbefalinger, som Det
Europæiske Råd vedtog i Helsingfors om Rådets måde at fungere på, iværksættes, og noterer
sig rapporten om den nye procedure for fælles beslutningstagning. Det minder om sit tilsagn
om at støtte den administrative reform af Kommissionen. Det noterede sig med tilfredshed de
foranstaltninger, som Rådet og Kommissionen har truffet med henblik på at forbedre
effektiviteten af EU's optræden udadtil.

II. UDVIDELSEN

4. Det Europæiske Råd understreger på ny, at processen med henblik på udvidelse af Den
Europæiske Union er af stor historisk betydning, og at det tillægger det afgørende politisk
betydning, at processen afsluttes med et positivt resultat. Det noterer sig med tilfredshed, at
tiltrædelsesforhandlingerne med kandidatlandene er blevet intensiveret, hvilket har muliggjort
meget betydelige fremskridt, især i de seneste måneder.

5. Det Europæiske Råd er af den opfattelse, at tiden nu er inde til at tilføre processen fornyet
dynamik. Det tilslutter sig konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender)
den 4. december 2000 om den strategi, som Kommissionen har foreslået. Det noterer sig med
tilfredshed, at differentieringsprincippet, der bygger på det enkelte kandidatlands egne
forudsætninger, og muligheden for, at et land kan indhente de andre, på ny er blevet bekræftet
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i Rådets konklusioner. Planen for de kommende 18 måneder vil lette de videre forhandlinger,
idet udgangspunktet er, at de bedst forberedte lande fortsat skal kunne gå hurtigere frem.

6. Det Europæiske Råd mener, at denne strategi sammen med afslutningen på
regeringskonferencen om de institutionelle reformer vil give EU mulighed for i
overensstemmelse med den målsætning, der blev fastlagt af Det Europæiske Råd i
Helsingfors, fra udgangen af 2002 at optage de nye medlemsstater, der er parate, i håb om, at
de vil kunne deltage i det næste valg til Europa-Parlamentet. Det Europæiske Råd vil i juni
2001 i Göteborg evaluere de fremskridt, der er gjort i gennemførelsen af denne strategi, og på
baggrund heraf opstille de retningslinjer, der er nødvendige for at afslutte denne proces med et
positivt resultat.

7. Det Europæiske Råd glæder sig over de bestræbelser, som kandidatlandene har gjort for at
opfylde betingelserne for at kunne overtage, gennemføre og konkret anvende gældende
fællesskabsret. Kandidatlandene opfordres til at fortsætte og fremskynde de reformer, der er
nødvendige for forberedelsen af tiltrædelsen, især til at styrke deres administrative kapacitet,
så de bliver i stand til at tiltræde EU så hurtigt som muligt. Det Europæiske Råd opfordrer
Kommissionen til at foreslå et program for grænseregionerne med henblik på at styrke deres
økonomiske konkurrenceevne.

8. Det Europæiske Råd noterer sig Rådets rapport om valutakursstrategier for kandidatlandene,
hvori det er fastlagt, hvilken valutakursstrategi der vil være forenelig med tiltrædelse af EU,
derefter deltagelse i valutakursmekanismen og endelig indførelse af euroen. Det noterer sig
med tilfredshed, at der er etableret en økonomisk og finansiel dialog med kandidatlandene.

9. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på de fremskridt, der er gjort i gennemførelsen af
førtiltrædelsesstrategien for Tyrkiet, og glæder sig over den aftale om rammeforordningen og
tiltrædelsespartnerskabet, som Rådet nåede frem til på samlingen den 4. december 2000. Det
understreger betydningen af dette dokument for tilnærmelsen mellem EU og Tyrkiet gennem
de muligheder, der blev skabt ved konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Helsingfors.
Tyrkiet opfordres til hurtigt at fremlægge sit nationale program for vedtagelse af gældende
fællesskabsret og at basere det på tiltrædelsespartnerskabet.
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10. På Europakonferencens møde på stats- og regeringschefniveau den 7. december 2000 fandt
der en indgående drøftelse sted om reformen af institutionerne og om Den Europæiske Unions
funktionsmåde på længere sigt. Det Europæiske Råd er af den opfattelse, at
Europakonferencen udgør en nyttig ramme for dialog mellem EU's medlemsstater og de
lande, der vil kunne tiltræde EU. Det foreslog, at landene i stabiliserings- og
associeringsprocessen samt EFTA-landene indbydes til at deltage som potentielle
medlemmer.

III. DEN FÆLLES EUROPÆISKE SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK

11. Det Europæiske Råd godkendte formandskabets rapport og bilagene hertil om den europæiske
sikkerheds- og forsvarspolitik.

12. Det Europæiske Råd opfordrer det kommende formandskab til, sammen med
generalsekretæren/den højtstående repræsentant, at fremskynde arbejdet i Rådet (almindelige
anliggender) i overensstemmelse med de mandater, der er omhandlet i formandskabets
rapport. Målet er hurtigt at gøre Den Europæiske Union operationel på dette område. Det
Europæiske Råd vil med henblik herpå træffe afgørelse så hurtigt som muligt i 2001 og senest
på Det Europæiske Råds møde i Laeken. Det svenske formandskab opfordres til at fremlægge
en rapport om alle disse spørgsmål for Det Europæiske Råd i Göteborg.

IV. TILFØRSEL AF NY DYNAMIK TIL DET ØKONOMISKE OG SOCIALE EUROPA

A. Et socialt Europa

En europæisk social- og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden

13. Det Europæiske Råd godkendte den europæiske social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden
(jf. bilag), som i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon
og på grundlag af Kommissionens meddelelse fastlægger prioriteter for konkrete
foranstaltninger for de kommende fem år med udgangspunkt i seks strategiske retningslinjer
på alle områder inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken. Denne dagsorden udgør en
meget vigtig etape for styrkelsen og moderniseringen af den europæiske sociale model, som
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er karakteriseret ved en uadskillelig sammenhæng mellem økonomiske resultater og sociale
fremskridt.

14. Det Europæiske Råd vil på grundlag af rapporter fra Kommissionen og Rådet og en
resultattavle, som ajourføres regelmæssigt, hvert år på sit forårsmøde og første gang på sit
møde i Stockholm i marts 2001 drøfte gennemførelsen af denne dagsorden. Det Europæiske
Råd opfordrer navnlig arbejdsmarkedets parter til at deltage fuldt ud i gennemførelsen og
opfølgningen af den, især i forbindelse med et årligt møde inden Det Europæiske Råds
forårsmøde.

Europæisk strategi for beskæftigelsen

15. Den økonomiske vækstrate i Den Europæiske Union er nu den kraftigste i ti år; den forventes
at nå op på 3,5% i år. Arbejdsløsheden er faldet for tredje år i træk siden 1997, midt i 2000 var
arbejdsløshedsprocenten på 8,7%, og den forudses at ville komme under 8% i 2001.
Beskæftigelsesfrekvensen er i samme periode steget fra 60,7% til 62,1%.

16. Det Europæiske Råd noterer sig Kommissionens forslag om retningslinjer for beskæftigelsen i
2001, der således bekræfter det initiativ på mellemlang sigt, der blev taget på Det Europæiske
Råds møde i Luxembourg. Disse retningslinjer medfører visse forbedringer navnlig hvad
angår forøgelse af de kvantificerede mål, idet der tages hensyn til de kvalitative aspekter, der
er særegne for de forskellige lande. De skal gøre det muligt at tage hensyn til beskæftigelsens
kvalitet, udvikle iværksætterånd og tage hensyn til den tværgående målsætning om livslang
uddannelse.

17. Det tilslutter sig den enighed, der er opnået i Rådet om disse retningslinjer samt om
anbefalingerne til de enkelte medlemsstater og den fælles rapport. Det ser med tilfredshed på
Europa-Parlamentets og arbejdsmarkedets parters konstruktive deltagelse og den integrerede
tilgang med inddragelse af aspekterne økonomi og uddannelse, der har ligget til grund for
arbejdet med denne sag.
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Den europæiske strategi mod social udstødelse og alle former for forskelsbehandling

18. Det Europæiske Råd bifalder de mål, som Rådet har vedtaget for bekæmpelse af fattigdom og
social udstødelse. Det opfordrer medlemsstaterne til at fastsætte deres prioriteter inden for
rammerne af disse målsætninger, til at fremlægge en national toårig handlingsplan inden
udgangen af juni 2001 og til at fastlægge indikatorer og betingelser for opfølgningen, der gør
det muligt at vurdere de fremskridt, der er sket.

19. Det Europæiske Råd understreger betydningen af de tekster, der for nylig er vedtaget om
bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling i overensstemmelse med traktatens
artikel 13.

Modernisering af den sociale beskyttelse

20. Det Europæiske Råd noterer sig interimsrapporterne fra Gruppen på Højt Plan vedrørende
Social Beskyttelse om den fremtidige udvikling for den sociale beskyttelse for så vidt angår
pensioner og fra Udvalget for Økonomisk Politik om de finansielle følger af befolkningens
stigende gennemsnitsalder.

21. Det Europæiske Råd bifalder Rådets fremgangsmåde, der består i at foretage en samlet
vurdering af spørgsmålet om pensionsordningernes bæredygtighed og kvalitet. Det
Europæiske Råd opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med Kommissionen at udveksle
erfaringer gennem fremlæggelse af deres nationale strategier på dette område. Resultaterne af
denne første samlede undersøgelse af pensionernes bæredygtighed på lang sigt bør foreligge
inden Det Europæiske Råd i Stockholm.

Medarbejderindflydelse

22. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med den aftale, der er indgået om den sociale
dimension af det europæiske selskab. Denne aftale, hvori der tages hensyn til de forskellige
forhold i medlemsstaterne på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område, overlader det til
medlemsstaterne at bestemme, om de ønsker at gennemføre referencebestemmelserne om
medbestemmelse for europæiske selskaber, der er oprettet ved fusion, i deres nationale
lovgivning. Hvis et europæisk selskab skal kunne registreres i en medlemsstat, der ikke har
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gennemført disse referencebestemmelser, skal der være indgået en aftale om de nærmere
bestemmelser for medarbejderindflydelse, herunder medbestemmelse, eller ingen af de
deltagende selskaber skal have været omfattet af bestemmelser om medbestemmelse inden
registreringen af det europæiske selskab. På dette grundlag opfordrer Det Europæiske Råd
Rådet til inden udgangen af dette år at afslutte behandlingen af de tekster, der gør det muligt
at fastlægge statutten for det europæiske selskab.

23. Det Europæiske Råd noterer sig de betydelige fremskridt, der er sket i forhandlingerne om
udkastet til direktiv om information og høring af arbejdstagerne og opfordrer Rådet til at
fortsætte behandlingen af dette direktiv.

B. Et viden- og innovationsbaseret Europa

Mobilitet for studerende og undervisere

24. Det Europæiske Råd bifalder den resolution, Rådet har vedtaget om aktionsplanen for
mobilitet (jf. bilag). Det opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres interne koordination
med henblik på at iværksætte de 42 konkrete administrative, lovgivningsmæssige, finansielle
eller sociale og arbejdsmarkedsmæssige foranstaltninger, der skal definere, øge og
demokratisere mobiliteten i Europa, og til at støtte relevante finansieringsformer. Der vil hvert
andet år blive foretaget en evaluering af de fremskridt, der er opnået.

eEurope-planen

25. Det Europæiske Råd noterer sig Kommissionens og Rådets interimsrapporter om
gennemførelsen af eEurope-handlingsplanen, som redegør for de fremskridt, der er sket. Det
vil på sit møde i Stockholm behandle en indledende rapport om det bidrag, denne plan har
ydet til udviklingen af et videnbaseret samfund, og af de prioriteter, der skal fastsættes med
henblik på den videre iværksættelse. I denne forbindelse vil det også blive undersøgt, hvordan
denne plan bidrager til moderniseringen af den offentlige sektor i medlemsstaterne på
baggrund af det møde, som ministrene for offentligt ansatte har holdt i Strasbourg.
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Forskning og innovation

26. Det Europæiske Råd noterer sig de fremskridt, der er sket med hensyn til etableringen af det
europæiske område for forskning og innovation. Det udtrykker ønske om en videreførelse af
de initiativer, der er taget for at øge gennemsigtigheden af forskningsresultaterne og gøre de
videnskabelige karrierer mere attraktive. Det noterer sig Rådets konklusioner om
Fællesskabets finansielle instrumenter for små og mellemstore virksomheder og de første
resultater af EIB's innovation 2000-initiativ.

27. Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til at forelægge en indledende rapport for Det
Europæiske Råd i Stockholm om de fremskridt, der er sket med hensyn til etableringen af det
europæiske område for forskning og innovation.

28. Det Europæiske Råd noterer sig Kommissionens rapport om Galileo-projektet. I
valideringsfasen vil finansieringen ske ved hjælp af bevillinger fra Fællesskabet og Den
Europæiske Rumorganisation. Det er af afgørende betydning for gennemførelsen af projektet
og dets fremtidige forvaltning, at der indgås et partnerskab mellem den offentlige og den
private sektor. Det Europæiske Råd bekræfter konklusionerne fra mødet i Köln om den rolle,
som privat finansiering skal spille. Det Europæiske Råd pålægger Rådet at fastlægge de
nærmere bestemmelser for Galileo-projektet på samlingen den 20. december 2000, bl.a. for at
sikre en fornuftig finansiel forvaltning og en ligelig deltagelse fra alle medlemsstaternes side.

C. Koordineringen af de økonomiske politikker

Strukturelle indikatorer

29. Det Europæiske Råd modtog med tilfredshed den liste over strukturelle indikatorer, der er
kompatible mellem de forskellige medlemsstater, og som er udarbejdet på grundlag af
drøftelserne i Kommissionen og Rådet. Disse indikatorer, der også viser, hvilke fremskridt
der er gjort, vil blive anvendt til udarbejdelse af en sammenfattende rapport. Rådet vil vælge
et begrænset antal indikatorer inden Det Europæiske Råds møde i Stockholm.
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Regulering af de finansielle markeder

30. Det Europæiske Råd kunne tilslutte sig hovedlinjerne i de indledende konstateringer i den
interimsrapport, som udvalget under ledelse af Alexandre Lamfalussy har udarbejdet om
reguleringen af de europæiske værdipapirmarkeder og Kommissionens tredje rapport om
handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser. Det opfordrer Rådet og Kommissionen til at
forelægge en rapport om spørgsmålet i Stockholm i marts 2001 på grundlag af udvalgets
endelige rapport.

Euroen

31. Det Europæiske Råd glæder sig over de forbedringer, der er sket med hensyn til
Eurogruppens arbejde og dens synliggørelse. Det glæder sig ligeledes over planerne om at
udvide antallet af spørgsmål, herunder strukturspørgsmål, der behandles i dette forum under
overholdelse af konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Luxembourg. Disse forbedringer,
der tager sigte på at øge koordineringen af de økonomiske politikker, vil bidrage til at styrke
vækstpotentialet i euro-området.

32. Det Europæiske Råd noterer sig de fremskridt, der er sket med hensyn til indførelsen af
euromønter og eurosedler. Kommissionens resultattavle, der regelmæssigt forelægges for
Eurogruppen, gør det muligt at følge, hvor langt man er nået i de enkelte lande. Det udtrykker
ønske om, at forberedelsesarbejdet fremskyndes, og foreslår nogle fælles datoer for
udsendelse af informationer om dette emne i euro-området i 2001: ugen omkring den 9. maj i
forbindelse med Europadagene; præsentationen af euromønter og -sedler i september;
udlevering af mønter til private i midten af december i de medlemsstater, der har truffet dette
valg; indførelse af euromønter og -sedler den 31. december ved midnat. Der bør hurtigst
muligt i 2001 indføres en effektiv ordning til beskyttelse af euroen mod forfalskning.
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Skattepakken

33. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på den aftale, der er indgået om den såkaldte
skattepakke i overensstemmelse med den tidsplan og på de betingelser, der blev fastlagt på
Det Europæiske Råds møde i Feira, navnlig om hovedindholdet af direktivet om beskatning af
renteindtægter. Det anmoder Kommissionen og formandskabet om snarest at indlede
drøftelser med USA og andre tredjelande for at fremme vedtagelsen af tilsvarende
foranstaltninger til beskatning af renteindtægter. De berørte medlemsstater har forpligtet sig
til at gøre, hvad der er nødvendigt for at vedtage de samme foranstaltninger som dem, der
gælder i Den Europæiske Union, i alle de afhængige eller associerede territorier, der er
omhandlet i konklusionerne fra Feira. Drøftelserne om en adfærdskodeks
(virksomhedsbeskatning) bør føres parallelt hermed, således at denne og direktivet om
beskatning af renteindtægter kan vedtages samtidig. Formandskabet og Kommissionen vil
forelægge det en rapport om alle skattepakkens elementer på mødet i Göteborg.

D. Forberedelse af Det Europæiske Råds forårsmøde

34. Det Europæiske Råd vil afholde sit første ordinære forårsmøde den 23.-24. marts 2001 i
Stockholm, hvor det vil drøfte økonomiske, sociale og arbejdsmarkedsmæssige spørgsmål på
grundlag af den sammenfattende rapport fra Kommissionen og de relevante rapporter fra
Rådet, bl.a. på baggrund af de demografiske udfordringer, som EU står over for. Mødet vil
være en lejlighed til at gøre status over iværksættelsen af den overordnede strategi, der blev
vedtaget i Lissabon. Dette første møde er af særlig betydning for den videre proces, og Det
Europæiske Råd pålægger alle deltagende parter aktivt at fortsætte forberedelsen heraf under
hensyn til det nuværende formandskabs indledende arbejde.
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V. BORGERNES EUROPA

A. Forbrugernes sikkerhed og sundhed

35. Det Europæiske Råd fastslår, at det er nødvendigt hurtigt og fuldstændigt at gennemføre de
principper, der blev indført med Amsterdam-traktaten, som foreskriver et højt sundheds-
beskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og
aktiviteter. Det Europæiske Råd noterer sig i denne forbindelse Rådets resolution om
forsigtighedsprincippet. (jf. bilag).

36. Det Europæiske Råd noterer sig Kommissionens forelæggelse af et forslag til forordning om
de generelle principper og krav i fødevarelovgivningen og om oprettelse af en europæisk
fødevaremyndighed. Fødevaresikkerhedspolitikken skal omfatte hele fødevare- og
foderområdet. Den nye europæiske fødevaremyndighed skal fungere på højeste niveau med
hensyn til videnskabelig ekspertise, uafhængighed og åbenhed og således bidrage til at
forebygge kriser. Det Europæiske Råd opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at
fremskynde arbejdet, således at den kommende europæiske fødevaremyndighed kan fungere
fra begyndelsen af 2002.

B. BSE

37. Det Europæiske Råd noterede sig de foranstaltninger, som Rådet har vedtaget med henblik på
bekæmpelse af BSE: iværksættelse af testprogrammer, indstilling af anvendelsen af kød- og
benmel i foder til brugsdyr og tilbagetrækning af specificeret risikomateriale, idet listen over
disse foranstaltninger kan forlænges. Alle disse bestemmelser skal gennemføres hurtigt og
stringent for at give forbrugerne en varig garanti for, at oksekød er sikkert. Der er behov for
en øget indsats inden for humanmedicin og veterinærforskning med henblik på at sikre
forebyggelse, diagnosticering og behandling af denne sygdom.

38. Det Europæiske Råd noterede sig, at Kommissionen agter at foreslå foranstaltninger til
forbedring af situationen på markedet for oksekød, undersøge forholdene for husdyrbrugerne
og uddybe sin analyse vedrørende udbud og efterspørgsel for så vidt angår olie- og
proteinafgrøder under nøje overholdelse af budgetoverslagene.
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C. Sikkerhed til søs

39. Det Europæiske Råd opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at drage omsorg for, at der
hurtigst muligt vedtages bestemmelser om havnestatskontrol og klassifikationsselskaber,
navnlig ved at der indføres en ordning for forstærket kontrol med de skibe, der udgør den
største risiko, samt bestemmelser om fremskyndet afskaffelse af olietankskibe med
enkeltskrog, idet der så vidt muligt bør tilstræbes en aftale i Den Internationale
Søfartsorganisations regi.

40. Det Europæiske Råd noterer sig Kommissionens nye forslag med henblik på at forstærke
sikkerheden til søs; disse forslag tager sigte på at forbedre det europæiske indberetnings- og
informationssystem vedrørende søfart, oprette et europæisk agentur vedrørende sikkerheden
til søs samt afhjælpe manglerne ved den eksisterende internationale ordning for ansvar og
erstatning.

41. Disse forslag udgør samlet et væsentligt bidrag til den EU-strategi for sikkerhed til søs, som
Det Europæiske Råd har anmodet om. Det Europæiske Råd opfordrer medlemsstaterne til at
fremskynde iværksættelsen af de forholdsregler, som De Femten har vedtaget, for så vidt de
ikke kræver en international ramme.

D. Miljø

Klimaændringer

42. Det Europæiske Råd beklager, at det ikke var muligt at nå til enighed om dette spørgsmål på
Haag-konferencen. Det understreger nødvendigheden af, at samtlige parter i protokollens
bilag B straks iværksætter aktioner, der gør det muligt at opfylde deres forpligtelser, og
bekræfter på ny EU's tilsagn om at arbejde ihærdigt for ratifikationen af Kyoto-protokollen,
således at den kan træde i kraft senest i 2002. Der blev registreret fremskridt under
forhandlingerne om alle de spørgsmål, der blev drøftet, navnlig for så vidt angår
udviklingslandene, og disse fremskridt bør udnyttes under de videre forhandlinger med
samtlige parter, herunder udviklingslandene. Det Europæiske Råd støtter forslaget om at
holde uformelle diskussioner i Oslo inden årets udgang. Den sjette partskonference bør straks
genoptage arbejdet. Det Europæiske Råd opfordrer alle parter til at gøre deres yderste for, at
man så hurtigt som muligt når frem til en aftale.
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Miljø og bæredygtig udvikling

43. Det Europæiske Råd noterede sig med interesse Rådets rapporter om integration af
miljøspørgsmål og bæredygtig udvikling i de økonomiske politikker. Det noterer sig
henstillingen om at prioritere tilskyndelsesinstrumenter, navnlig på beskatningsområdet. Disse
rapporter er et vigtigt bidrag til udarbejdelsen af den europæiske strategi for en bæredygtig
udvikling, som skal drøftes af Det Europæiske Råd i Göteborg.

44. Det Europæiske Råd mærker sig med interesse det arbejde, der er udført vedrørende interna-
tional styring af miljøet og vedrørende de løsninger, der kan tænkes iværksat for at afhjælpe
de nuværende svagheder både på kort og lang sigt, herunder eventuelt oprettelse af en
verdensmiljøorganisation. Det Europæiske Råd opfordrer Rådet til at fortsætte disse
overvejelser og forelægge detaljerede forslag herom på mødet i Göteborg i juni 2001,
herunder også med henblik på Rio+10.

E. Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

45. Det Europæiske Råd noterede sig Kommissionens meddelelse om forsyningspligtydelser, og
godkender Rådets erklæring (jf. bilag). Det opfordrer Rådet og Kommissionen til at fortsætte
arbejdet inden for rammerne af disse retningslinjer samt bestemmelserne i traktatens
artikel 16. Det Europæiske Råd noterer sig, at Kommissionen i tæt samarbejde med
medlemsstaterne agter at overveje, hvordan der kan sikres større forudsigelighed og
retssikkerhed ved anvendelsen af konkurrenceretten i forbindelse med tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse. Rådet og Kommissionen aflægger rapport om
gennemførelsen af disse retningslinjer til Det Europæiske Råd i december 2001.

F. Forsyningssikkerhed for visse produkter i EU

46. Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til i samarbejde med Generalsekretariatet for
Rådet at foretage en indgående undersøgelse af forsyningssikkerheden i EU og indkredse
mulighederne for at udvikle et samarbejde på dette område.
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G. Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Bekæmpelse af hvidvaskning af penge

47. Den Europæiske Union bør deltage fuldt ud i den internationale bekæmpelse af hvidvaskning.
Der er opnået enighed om de vigtigste tekster, såsom direktivet og rammeafgørelsen om
hvidvaskning af penge. Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen og Rådet til snarest at
gennemføre de retningslinjer, der blev fastlagt af finans-, indenrigs- og justitsministrene den
17. oktober 2000, navnlig dem, der tager sigte på fra juni 2001 at vedtage modforanstaltninger
mod de samarbejdsuvillige territorier, som er fastlagt af FATF.

Retligt samarbejde og politisamarbejde

48. Rådet opfordres til hurtigt at træffe de foranstaltninger, der anbefales i programmerne
vedrørende gensidig anerkendelse af retsafgørelser, med henblik på at lette fremsendelsen af
retsafgørelser i EU.

49. Det Europæiske Råd minder om behovet for at fremme det operationelle samarbejde mellem
medlemsstaternes kompetente tjenester om overvågning af EU's ydre grænser, navnlig
søgrænserne, især med det formål at kontrollere den ulovlige indvandring bedre. Det noterede
sig med interesse den spanske og italienske ministerpræsidents brev herom. Det opfordrer
Rådet til at tage initiativer med henblik herpå og eventuelt inddrage kandidatlandene i disse
initiativer.

Asyl og indvandring

50. Det Europæiske Råd mærker sig de fremskridt, der er gjort med hensyn til alle aspekter af den
politik, der blev fastlagt i Tammerfors: partnerskab med hjemlandene, integrering af
tredjelandsstatsborgere og kontrol af migrationsstrømme. Det anmoder om, at de sidste
vanskeligheder i forbindelse med teksterne til bekæmpelse af menneskesmugling og ulovlig
indvandring overvindes snarest i overensstemmelse med den udtrykkelige opfordring fra
Feira. Det Europæiske Råd noterer sig ligeledes, at Kommissionen har fremsendt to
meddelelser om indvandringspolitikken og en fælles asylprocedure, og opfordrer Rådet til
hurtigt at indlede overvejelserne om disse spørgsmål.
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H. Kulturens Europa

Kulturelle og audiovisuelle spørgsmål

51. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med, at Rådet er nået til enighed om
støtteprogrammet for den audiovisuelle industri Media Plus og med, at der er vedtaget en
resolution om statsstøtteordninger til denne sektor.

Sport

52. Det Europæiske Råd noterer sig den erklæring, Rådet har vedtaget (jf. bilag) om de særlige
forhold, der kendetegner sporten. Det Europæiske Råd udtrykker samtidig tilfredshed med
Rådets konklusioner om Det Internationale Antidopingagentur og er enigt om at intensivere
det europæiske samarbejde på dette område. Det noterer sig ligeledes FN's
millenniumerklæring om fremme af fred og gensidig forståelse gennem sport og olympisk
fred.

I. Regionerne i den yderste periferi

53. Det Europæiske Råd noterede sig Kommissionens ajourførte arbejdsprogram med henblik på
fuld iværksættelse af traktatens bestemmelser om regionerne i den yderste periferi samt de
forslag, der er forelagt til fremme af disse regioner. Det opfordrer Rådet til at behandle disse
forslag hurtigt. Det Europæiske Råd vil på mødet i juni 2001 i Göteborg gøre status over
arbejdet med hele denne sag.

54. Det Europæiske Råd noterer sig Kommissionens rapport om Poseima-programmet og de
bebudede foranstaltninger, der har til formål at fremme den økonomiske udvikling på
Azorerne og Madeira. Under hensyn til mejerisektorens økonomiske og sociale betydning for
disse regioner i den yderste periferi har Kommissionen foreslået, at forbruget af
mælkeprodukter fra Azorerne for et tidsrum på fire år fra 1999/2000 på visse betingelser ikke
skal medtages ved beregningen på landsplan af tillægsafgiften.
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J. Øområder

55. Det Europæiske Råd bekræfter på grundlag af erklæring nr. 30 knyttet til Amsterdam-
traktaten behovet for særlige foranstaltninger til fordel for øområder i overensstemmelse med
EF-traktatens artikel 158 som følge af de strukturelle ulemper, som hæmmer deres
økonomiske og sociale udvikling, inden for rammerne af de disponible budgetmidler.

VI. FORBINDELSERNE UDADTIL

A. Cypern

56. Det Europæiske Råd så positivt på og støtter kraftigt FN's generalsekretærs bestræbelser på at
opnå en samlet løsning på Cypern-problemet under overholdelse af FN's Sikkerhedsråds
resolutioner og på at nå frem til en positiv afslutning af den proces, der blev indledt i
december 1999. Det appellerer til samtlige berørte parter om at bidrage til disse bestræbelser.

B. Middelhavet

57. Den IV. Euro-Middelhavs-ministerkonference i Marseille bekræftede relevansen af den
proces, der blev igangsat for fem år siden i Barcelona, og fastlagde vigtige retningslinjer for
ny fremdrift i partnerskabet.

58. Det Europæiske Råd bekræfter EU's tilsagn om at udbygge dette partnerskab på alle områder.
Meda-programmet, der er blevet ændret, for at man kan udnytte erfaringerne fra de første år,
vil få tildelt bevillinger på 5,35 mia. EUR for tidsrummet 2000-2006, hvilket afspejler den
betydning, EU tillægger partnerskabet. Det Europæiske Råd støtter EIB's meddelelse om en
yderligere støtte på 1 mia. EUR til landene i området.

59. Det noterer sig det hidtidige forløb af forhandlingerne om en kommende fiskeriaftale med
Kongeriget Marokko og håber, at der kan opnås en løsning inden årets udgang. Hvis dette
viser sig ikke at være muligt, opfordrer Det Europæiske Råd Kommissionen til under
overholdelse af de finansielle overslag at foreslå et særligt handlingsprogram til
omstrukturering af den EF-flåde, der har udøvet sin fiskerivirksomhed inden for rammerne af
den gamle aftale, og at forlænge den nuværende støtteordning for oplægning af denne flåde.
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C. Det vestlige Balkan

60. Topmødet den 24. november 2000 i Zagreb, hvor de lande i regionen, der er vendt tilbage til
demokrati, mødtes for første gang, så med tilfredshed på de historiske ændringer, der er sket
på det vestlige Balkan, først i Kroatien, derefter i Forbundsrepublikken Jugoslavien. Den
Europæiske Union lægger den allerstørste vægt på udviklingen i situationen i Sydøsteuropa;
det vil fortsat aktivt støtte det vestlige Balkans bestræbelser på at opnå demokrati, retsstat,
regional forsoning og samarbejde, der bygger på overholdelse af de bestående grænser og på
de andre internationale forpligtelser, der bidrager til hvert af disse landes tilnærmelse til EU,
og som udgør en helhed. Det Europæiske Råd understreger vigtigheden af stabilitetspagtens
bidrag og minder om betydningen af andre initiativer til fremme af samarbejdet med landene i
denne region. Det bekræfter, at stabiliserings- og associeringsprocessen står i centrum af EU's
politik over for de pågældende fem lande, der hver især omfattes af en individuel indsats. De
tilbydes et klart perspektiv om tiltrædelse, der er uløseligt forbundet med de fremskridt, der
sker inden for det regionale samarbejde i overensstemmelse med konklusionerne fra Köln og
Feira. Bevillingerne til Cards-programmet, der tager sigte på disse lande, er på 4,65 mia. EUR
for perioden 2000-2006. Det Europæiske Råd støtter fortsat Europa-Kommissionens og
Donaukommissionens indsats for at genetablere skibsfarten på Donau. Der er tale om en
vigtig forudsætning for revitaliseringen af økonomien i regionen og for udviklingen af det
regionale samarbejde.

D. Udvikling

61. Det Europæiske Råd konstaterer med tilfredshed, at Rådet og Kommissionen har vedtaget en
erklæring om Fællesskabets udviklingssamarbejdspolitik. Det Europæiske Råd udtrykker
ligeledes tilfredshed med, at der er vedtaget en resolution om overførbare sygdomme og
fattigdom. I denne resolution fastlægges der en samlet strategi for bekæmpelse af HIV/AIDS,
tuberkulose og malaria, som hærger udviklingslandene; strategien inddrager navnlig adgang
til behandling som en vigtig dimension.

* * *
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BILAG I
EN EUROPÆISK SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLTISK

 DAGSORDEN

1. Politiske retningslinjer fastlagt af Det Europæiske Råd

1. Det Europæiske Råd fastsatte i Lissabon som Den Europæiske Unions strategiske mål "at
(den skal) blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden,
en økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og større so-
cial samhørighed".

2. Det fastsatte endvidere det mål at opnå fuld beskæftigelse i Europa i en samfundsform, som i
højere grad er tilpasset mænds og kvinders individuelle valg. Det endelige mål er - på grund-
lag af de statistikker, der er til rådighed - at øge beskæftigelsesfrekvensen fra gennemsnitligt
61% i dag til så tæt på 70% som mulig, senest i 2010 og øge antallet af kvinder i beskæfti-
gelse fra gennemsnitligt 51% i dag til over 60% i 2010. Stats- og regeringscheferne understre-
gede, at en gennemsnitlig økonomisk vækstrate på ca. 3% skulle være et realistisk perspektiv
for de kommende år, for så vidt de foranstaltninger, de vedtog i Lissabon, bliver iværksat i en
sund makroøkonomisk kontekst.

3. Det Europæiske Råd pålagde i denne sammenhæng det franske formandskab at tage initiativ
til drøftelser "på grundlag af en meddelelse fra Kommissionen med henblik på Det Europæi-
ske Råd i Nice i december at nå til en aftale om en europæisk social dagsorden, der inddrager
de involverede parters initiativer".

4. Kommissionen forelagde i overensstemmelse med disse retningslinjer den 28. juni 2000 en
meddelelse om en europæisk social- og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden. Denne meddelelse
blev af Kommissionen som led i dens femårsprogram præsenteret som et af nøgleelementerne
i dens sociale og økonomiske dagsorden. Medlemsstaterne har enstemmigt understreget kva-
liteten af dette bidrag. De mener, at den udgør et vigtigt grundlag under hensyn til de ret-
ningslinjer, som Det Europæiske Råd fastlagde i Lissabon og Feira. Det understreges, at
Kommissionens meddelelse kaster lys over den måde, hvorpå Kommissionen agter at gøre
brug af sin initiativret på området social- og arbejdsmarkedspolitik.

5. På dette grundlag indeholder Europa-Parlamentets beslutning, vedtaget den 26. oktober 2000,
vigtige uddybende og berigende elementer. Der lægges navnlig vægt på følgende punkter:
betydningen af samspillet mellem den økonomiske politik, social- og arbejdsmarkedspolitik-
ken og beskæftigelsespolitikken, de forskellige instrumenters rolle og navnlig den rolle, der
spilles af den åbne koordinationsmetode, lovgivningen og mobiliseringen af alle aktører.
Europa-Parlamentet ønskede at styrke dagsordenen på en række punkter og understregede
betydningen af en årlig opfølgning af dagsordenen på grundlag af en resultattavle, som Kom-
missionen udarbejder.



BILAG

Bulletin 11.12.2000 - DA - PE 298.362

32

6. Udtalelserne fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget har også beriget
drøftelserne. Bidragene fra både arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige organisationer har
gjort det muligt at integrere disse social- og arbejdsmarkedspolitiske nøgleaktørers syns-
punkter. De relevante komitéer og grupper i Rådet eller Kommissionen og navnlig Beskæfti-
gelsesudvalget, Gruppen på Højt Plan vedrørende Social Beskyttelse og Det Rådgivende Ud-
valg for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder har ligeledes ydet deres bidrag til dette ar-
bejde.

2. Modernisere og forbedre den europæiske sociale model

7. Medlemsstaterne påpegede i Lissabon, at "den europæiske sociale model og dens udviklede
sociale beskyttelsessystemer skal understøtte overgangen til den videnbaserede økonomi". De
understregede, at "menneskene er Europas største aktiv og bør være centrum for EU's politik-
ker. Det er altafgørende at investere i mennesker og udvikle en aktiv og dynamisk velfærds-
stat, både for Europas plads i den videnbaserede økonomi og for at sikre, at fremkomsten af
denne nye økonomi ikke øger de eksisterende sociale problemer såsom arbejdsløshed, social
udstødelse og fattigdom".

8. Kommissionen har i sin meddelelse fokuseret på, at det er nødvendigt, at der sikres et positivt
og dynamisk samspil mellem den økonomiske politik, beskæftigelsespolitikken samt social-
og arbejdsmarkedspolitikken, og at alle de vigtigste aktører arbejder sammen mod dette nye
strategiske mål.

9. I dette perspektiv skal social- og arbejdsmarkedspolitikkens dobbelte mål understreges: dags-
ordenen skal styrke social- og arbejdsmarkedspolitikkens rolle som konkurrencefaktor; den
skal gøre det muligt sideløbende og mere effektivt at forfølge særlige mål med hensyn til be-
skyttelse af individet, mindskelse af uligheder og fremme af social samhørighed. Europa-
Parlamentet og arbejdsmarkedets parter har særlig insisteret på dette dobbelte mål. Økono-
misk vækst og social sammenhængskraft styrker hinanden gensidigt. Et samfund med større
social samhørighed og mindre udstødelse giver sikkerhed for en mere velfungerende øko-
nomi.

10. En sådan strategi forudsætter i første omgang en øget deltagelse på arbejdsmarkedet, navnlig
for de grupper, der er underrepræsenteret eller forfordelte. Flere og bedre jobs er nøglen til
social inddragelse. Man må fremme lettere tilgængelige arbejdsmarkeder og tilskynde til
mangfoldighed i beskæftigelsen som en faktor, der forbedrer konkurrencen og den sociale
inddragelse. En strategi, hvorved socialpolitikken og den økonomiske politik som defineret i
Lissabon gensidigt styrker hinanden, og som går ud på at mobilisere alt disponibelt beskæfti-
gelsespotentiale, er således afgørende for at sikre pensionsordningernes bæredygtighed.

11. For at forberede fremtiden må Den Europæiske Union bygge på sine resultater. Den skal såle-
des fortsat fremme de værdier i form af solidaritet og retfærdighed, som kendetegner den, og
som er højtideligt bekræftet i chartret om grundlæggende rettigheder. Den europæiske sociale
model, der er kendetegnet ved sociale sikringsordninger på et højt niveau, en omfattende so-
cial dialog og serviceydelser af almen interesse, og hvis anvendelsesområde omfatter aktivi-
teter, som er væsentlige for den sociale samhørighed, bygger i dag til trods for den forskellig-
artethed, der kendetegner medlemsstaternes sociale systemer, på en fælles sokkel af værdier.
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12. Den europæiske sociale model har udviklet sig igennem de seneste fyrre år gennem vigtige
omfattende fællesskabsregler, som takket være Maastricht- og Amsterdam-traktaten er blevet
styrket betragteligt. Den omfatter nu vigtige tekster inden for en lang række områder: ar-
bejdstagernes frie bevægelighed, ligebehandling af mænd og kvinder i arbejdslivet, lønmod-
tagernes sundhed og sikkerhed, arbejds- og ansættelsesvilkår og nu også bekæmpelse af alle
former for diskrimination. Det sociale kapitel i traktaten har stadfæstet den grundlæggende
rolle, der spilles af overenskomster mellem arbejdsmarkedsparterne i lovgivningsarbejdet. Det
Europæiske Råds ekstraordinære møde i Luxembourg markerede et vigtigt skridt i retning af
at mobilisere EU til at gøre en indsats til fordel for beskæftigelsen. Amsterdam-traktaten med
den europæiske strategi for beskæftigelse og Det Europæiske Råd i Lissabon og Feira med
den åbne koordinationsmetode i forbindelse med social udstødelse og tættere samarbejde in-
den for social beskyttelse har indført nye og vigtige metoder til at udvide de nye områder af
Fællesskabets politik.

13. Det mål, der blev fastsat i Lissabon, forudsætter, at Den Europæiske Union identificerer de
nye udfordringer, der kræver svar i de kommende fem år.

3. De fælles udfordringer

Fuld beskæftigelse og mobilisering af alle beskæftigelsesmuligheder

14. Dynamikken i væksten i Europa, suppleret med fortsatte strukturreformer, skal gøre det mu-
ligt at nå frem til en varig tilbagevenden til fuld beskæftigelse. Dette perspektiv indebærer
ambitiøse politikker for øget erhvervsfrekvens, begrænsning af regionale forskelle, mind-
skelse af uligheder og forbedring af kvalitet i beskæftigelsen.

15. Det er meget vigtigt at forbedre kvalifikationer og at øge mulighederne for livslang uddan-
nelse ved at tildele arbejdsmarkedets parter en væsentlig rolle. Udviklingen af kompetence er
nødvendig for at forbedre tilpasningsevnen og konkurrenceevnen og bekæmpe social udstø-
delse. Det er nødvendigt, at der sker ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdet, så informations-
og kommunikationsteknologiernes potentiale kan udnyttes fuldt ud. Fleksibilitet og sikkerhed
skal kombineres inden for rammerne af en økonomi i forandring.

Udnyttelse af den tekniske udvikling

16. Den hurtige udvikling i informations- og kommunikationsteknologien samt på det bioviden-
skabelige område gør det klart for hvert af vore lande, at det i overensstemmelse med det mål,
som Det Europæiske Råd i Lissabon fastsatte, er nødvendigt at indtage en ledende plads i vi-
den- og innovationssamfundet og i den viden- og innovationsbaserede økonomi, der er de nye
drivkræfter for vækst og udvikling.

17. De teknologiske forandringer skal også give sig udslag i en bedre levestandard og bedre leve-
vilkår, der kan komme hele samfundet til gode. Den nye informations- og kommunikations-
teknologi giver således enestående muligheder, som bør udnyttes fuldt ud, idet man dog bør
sørge for ikke at udvide skellet mellem dem, der har adgang til den nye viden, og dem, der
ikke har det.
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Udvikling af mobiliteten

18. Den økonomiske integration og oprettelsen af bi- eller multinationale virksomheder medfører
øget mobilitet for kvinder og mænd mellem EU-landene. Denne tendens, der allerede er frem-
herskende for unge med videregående uddannelser og ledere, skal støttes og fremmes, navnlig
for lærere, forskere og personer under uddannelse. Der skal på passende vis tages hensyn til
dette krav inden for rammerne af de nationale uddannelsessystemer. EU-reglerne skal i øvrigt
moderniseres og forbedres for at sikre, at arbejdstagere, der benytter sig af deres ret til mobi-
litet, bevarer deres sociale rettigheder.

Udnyttelse af den økonomiske og monetære integration

19. Gennemførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union og tilstedeværelsen af et stort indre
marked medfører, at det bliver lettere at sammenligne omkostninger og priser. Denne integra-
tion, der vil forbedre konkurrenceevnen, giver sig udslag i omlægninger af produktionsappa-
ratet og forandringer i bestemte sektorer, som skal styres og følges op af en øget indsats for at
forbedre arbejdstagernes kvalifikationer og uddannelse. Det er nødvendigt at udvikle en posi-
tiv tilgang til disse forandringer ved at inddrage virksomhederne og arbejdstagerne.

20. Fortsat og ikke-inflatorisk vækst i Den Økonomiske og Monetære Union indebærer også, at
lønudviklingen skal være forenelig med bl.a. produktivitetsudviklingen i den enkelte med-
lemsstat og med traktaternes bestemmelser om opretholdelse af stabile priser.

Forholdsregler som følge af befolkningens aldring

21. Befolkningens aldring er en udfordring for alle medlemsstater. Den kræver ud over en fort-
sættelse af de relevante politikker på familie- og børneområdet nye løsninger, hvad enten det
drejer sig om at øge kvinders erhvervsfrekvens, at lette og støtte fastholdelsen af de ældre ar-
bejdstagere på arbejdsmarkedet, om pensionsordningernes bæredygtighed eller om foranstalt-
ninger til finansiering af forsørgerbyrden.

22. Tilvejebringelsen af et højt beskæftigelsesniveau og forøgelsen af kvinders erhvervsfrekvens,
hvorved pensionsbyrden pr. beskæftiget kan nedbringes, vil gøre det lettere at overkomme
stigningen i antallet af ældre. Det er nødvendigt at sikre en lettere adgang til arbejdsmarkedet
gennem foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling, tilpasning af de sociale sik-
ringsordninger for at fremme aktiviteten og styrke sammenhængen mellem arbejdsliv og fa-
milieliv.
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Styrkelse af den sociale samhørighed

23. Social samhørighed, afvisning af alle former for udstødelse og diskrimination samt sikring af
ligebehandling af kvinder og mænd udgør grundlæggende værdier i den europæiske sociale
model, som blev bekræftet på Det Europæiske Råds møde i Lissabon. Beskæftigelse er den
bedste beskyttelse imod social udstødelse. Væksten bør komme alle til gode, hvilket forud-
sætter, at de frivillige aktioner fortsættes og intensiveres, navnlig i de vanskelige kvarterer, for
at tage højde for udstødelses- og ulighedsfænomenernes kompleksitet og mange forskellige
dimensioner. Ligesom beskæftigelsespolitikken spiller den sociale beskyttelse en afgørende
rolle, uden at man af den grund må glemme betydningen af andre faktorer som f.eks. bolig,
uddannelse, sundhed, information og kommunikation, mobilitet, sikkerhed og retfærdighed,
fritid og kultur. Det er ligeledes vigtigt, at det lykkes at integrere de tredjelandsstatsborgere,
som opholder sig lovligt på EU's område.

En vellykket udvidelse på det sociale område

24. Udvidelsen er en udfordring for Den Europæiske Union, ikke mindst på det sociale område.
Unionen skal aktivt støtte den indsats, ansøgerlandene allerede har gjort for at tilpasse og
omlægge deres sociale systemer, og skabe en proces, hvor omstilling og fremskridt følges ad.
Ansøgerlandene står således ikke kun over for den væsentlige udfordring, som tilpasningen
og omlægningen af deres systemer indebærer, men er ligeledes konfronteret med de fleste af
de problemer, som EU's nuværende medlemsstater er i færd med at løse. Det er derfor
nødvendigt, at der tages hensyn til udvidelsesperspektivet på alle social- og
arbejdsmarkedspolitikkens områder.

Fremhævelse af globaliseringens sociale dimension

25. Globaliseringen af samhandelen og de finansielle forbindelser vil i kraft af øget konkurrence
stille større krav til konkurrenceevnen, hvilket vil få konsekvenser for socialpolitikken (f.eks.
indvirkningen på lønomkostningerne af de sociale bidrag). De multilaterale forhandlinger,
hvor de økonomiske aspekter dominerer, får i stadig højere grad en social dimension (f.eks.
debatter om grundlæggende sociale rettigheder og spørgsmål vedrørende fødevaresikkerhed).
EU må organisere sig på en sådan måde, at det sikres, at der i internationale forhandlinger ta-
ges hensyn til de sociale aspekter.

4. De nærmere enkeltheder vedrørende udmøntningen

26. For at vi kan tage disse nye udfordringer op, bør dagsordenen tjene til at sikre, at der sker en
uddybning og modernisering af den europæiske sociale model, og at der sker en forbedring af
kvaliteten på alle social- og arbejdsmarkedspolitikkens områder. Kvaliteten af uddannelserne,
af arbejdet, af forholdet mellem ledelsen og arbejdstagerne samt kvaliteten af social- og ar-
bejdsmarkedspolitikken som helhed udgør faktorer, der er af væsentlig betydning for EU's
evne til at opfylde de mål, det har sat sig for så vidt angår konkurrenceevne og fuld beskæfti-
gelse. Den konkrete udmøntning af denne indsats og de tiltag, der iværksættes på fællesskabs-
plan, skal under overholdelse af nærhedsprincippet, navnlig tage sigte på at nå fælles mål, idet
der lægges størst mulig vægt på den sociale dialog.
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27. Samtlige aktører, EU-institutionerne (Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen), medlems-
staterne, de regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, det civile samfund og
virksomhederne har en rolle at spille.

28. Hvis den social- og arbejdsmarkedpolitiske dagsorden skal gennemføres, må den bygge på
hele spektret af fællesskabsinstrumenter: den åbne koordinationsmetode, lovgivningen, den
sociale dialog, strukturfondene, støtteprogrammerne, en integreret strategi for de forskellige
politikker, analyse og forskning.

29. Dagsordenen afspejler en erkendelse af, at der fuldt ud skal tages hensyn til nærhedsprincip-
pet og til de forskelle, der er mellem medlemsstaterne med hensyn til traditioner og vilkår på
det sociale og beskæftigelsesmæssige område.

30. Dagsordenen skal også være dynamisk, således at den løbende kan tilpasses den økonomiske
og social udvikling.

31. Styrkelse og modernisering af den europæiske model, så den svarer til de nye krav, indebærer,
at man drager alle konsekvenser af vekselvirkningen mellem økonomisk vækst, beskæftigelse
og social samhørighed ved fastlæggelsen af EU's politikker. Det er på dette grundlag, at de
strategiske valg for disse politikker skal fastlægges.

32. Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) foreslår under hensyn til de ret-
ningslinjer, der blev fastlagt af Det Europæiske Råd i Lissabon og Feira, og på baggrund af
meddelelsen fra Kommissionen, at Det Europæiske Råd i Nice tilslutter sig:

• nedenstående retningslinjer for social- og arbejdsmarkedspolitikken:

I. Flere og bedre jobs

II. Foregribning af ændringerne i beskæftigelsesvilkårene med henblik på at drage
fuldt udbytte heraf gennem en ny ligevægt mellem fleksibilitet og sikkerhed

III. Bekæmpelse af alle former for udstødelse og forskelsbehandling for at fremme
social integration

IV. Modernisering af social beskyttelse

V. Fremme af ligebehandling af mænd og kvinder

VI. Styrkelse af det sociale aspekt af udvidelsen og Den Europæiske Unions
forbindelser udadtil.

� følgende led i gennemførelsen af disse mål:
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Kommissionen opfordres til:

at fremsætte passende forslag og udøve sine gennemførelses- og kontrolbeføjelser i
medfør af fællesskabsretten i overensstemmelse med den rolle, den er tillagt ved
traktaten

i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon vedrørende
den åbne koordinationsmetode at understøtte denne ved hjælp af passende initiativer,
især gennem udformning af indikatorer i samarbejde med Beskæftigelsesudvalget og
Udvalget for Social Beskyttelse.

Rådet

i sammensætningen beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik har til opgave at
iværksætte den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden under inddragelse af de
øvrige rådssammensætninger

behandler, med henblik på vedtagelse, for hele den periode, som den social- og
arbejdsmarkedspolitiske dagsorden vedrører, passende forslag, som fremsættes af
Kommissionen, under inddragelse af Europa-Parlamentet efter de regler, der er fastsat i
traktaten

fastlægger og ajourfører i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske
Råd i Lissabon vedrørende den åbne koordinationsmetode, retningslinjerne, passende
eller fælles mål; fastlægger eventuelt kvantitative og kvalitative indikatorer og
evalueringskriterier; pålægger Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Social
Beskyttelse at støtte Rådets arbejde, idet de i særlig grad tager hensyn til bidragene fra
arbejdsmarkedets parter samt ngo'ernes bidrag for så vidt angår social udstødelse;
tilkendegiver sin tilfredshed med Europa-Parlamentets ønske om at blive medinddraget
fuldt ud i gennemførelsen heraf og om at etablere passende kontakter.

Det henstilles til arbejdsmarkedets parter, at de:

fuldt ud udnytter de muligheder, der ligger i traktaten for så vidt angår
overenskomstmæssige forbindelser og fælles aktioner og forud for det årlige forårsmøde
i Det Europæiske Råd meddeler, hvilke fælles aktioner de har gennemført eller har
planlagt at gennemføre;

i denne sammenhæng fremlægger et første fælles bidrag til Det Europæiske Råd i
Stockholm i marts 2001.
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Medlemsstaterne:

sikrer gennemførelse på nationalt plan af de retsakter, som Rådet har vedtaget;

omsætter i henhold til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon vedrørende
den åbne koordinationsmetode disse retningslinjer, disse passende eller fælles mål til
nationale, regionale og lokale politikker ved at fastsætte specifikke mål og ved at
vedtage foranstaltninger, der tager hensyn til nationale, regionale og lokale forskelle.

� følgende retningslinjer for opfølgning og aktualisering:

Det henstilles til Kommissionen, at den:

i sin årlige sammenfattende rapport fremlægger de initiativer, som den har taget, og
lægger vægt på bidragene fra alle de andre aktører i moderniseringen og forbedringen af
den europæiske sociale model med henblik på at gennemføre det strategiske mål, der
blev fastsat i Lissabon

i den forbindelse sikrer den opfølgning af og kontrol med gennemførelsen af den social-
og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, som Det Europæiske Råd i Lissabon udbad sig,
inden for rammerne af meddelelsen af 28. juni 2000 og nedenstående retningslinjer, og
sikrer en midtvejsrevision af dagsordenen i 2003; med dette formål og med henblik på
forårsmødet i Det Europæiske Råd forelægger en årlig resultattavle over de fremskridt,
der er gjort i gennemførelsen af aktionerne

Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik):

– drøfter Kommissionens rapporter og resultattavle;

– bidrager i samordning med de andre berørte rådssammensætninger til forårsmødet
i Det Europæiske Råd med henblik på at nå det strategiske mål, der blev fastsat i
Lissabon. Der forventes et første bidrag til Det Europæiske Råd i Stockholm.

* * *
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I. FLERE OG BEDRE JOBS

Udsigten til tilvejebringelse af fuld beskæftigelse skal følges op af målrettede bestræbelser på at
lette flest mulige personers deltagelse i arbejdsmarkedet, hvilket navnlig indebærer, at man skal
styrke politikker, som sigter mod at fremme lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarke-
det, skabe bedre muligheder for at forene arbejds- og familieliv, gøre det  lettere at opretholde be-
skæftigelsen for ældre arbejdstagere, bekæmpe langtidsarbejdsløsheden og gennem en mobilisering
af alle aktører, navnlig aktørerne i den sociale og solidariske økonomi, åbne mulighed for, at de
mest sårbare kan integreres i arbejdsmarkedet. Valget af en videnbaseret økonomi forudsætter, at
der investeres i menneskelige ressourcer for at fremme arbejdstagernes kvalifikationer og mobilitet.
Sideløbende hermed er det vigtigt at fremme kvaliteten af beskæftigelsen, og at udvikle strategier
for livslang uddannelse og erhvervsuddannelse, som faktisk er til gavn for det størst mulige antal
personer.

a) Forøgelse af erhvervsfrekvensen ved at intensivere politikker, som skal skabe bedre mulighed
for at forene familie- og arbejdsliv for både mænd og kvinder og fremme adgangen til eller
opretholdelse af beskæftigelse for bestemte persongrupper (især langtidsledige, handicappede
arbejdstagere, ældre arbejdstagere og minoriteter): den sammenlignende analyse, som Kom-
missionen skal foretage inden 2002 om strukturelle faktorer, der kan opmuntre til indtræden
på arbejdsmarkedet, og fastlæggelse af retningslinjer for beskæftigelsen, navnlig ved at
fastsætte et nyt resultatvurderingskriterium vedrørende forbedringen af strukturerne for
børnepasning.

b) Styrkelse og videreførelse af den samordnede strategi for beskæftigelsen med udgangspunkt i
Beskæftigelsesudvalgets arbejde. Iværksættelse i 2002 af en revision og evaluering af denne
strategis gennemslagskraft med henblik på at afklare den videre udvikling af strategien.

c) I den forbindelse større hensyn til målene for bedre jobs og til strategiens betydning for væk-
sten som et vigtigt element i bestræbelserne på at gøre det attraktivt at arbejde. En meddelelse
fra Kommissionen i 2001 vil omhandle beskæftigelsespolitikkens bidrag til kvaliteten i be-
skæftigelsen i alle dens aspekter (herunder arbejdsvilkår, sundhed og sikkerhed, lønforhold,
ligestilling mellem kønnene, ligevægt mellem fleksibilitet og sikkerhed, sociale relationer).
Beskæftigelsesudvalget vil på denne baggrund aflægge rapport om spørgsmålet i slutningen af
2001, så der kan blive fastlagt indikatorer, der gør det muligt at sikre opfølgningen heraf.

d) Bekæmpelse af langtidsarbejdsløsheden ved at udvikle aktive strategier til forebyggelse og
reintegration på grundlag af en tidlig indkredsning af de individuelle behov og en forbedring
af beskæftigelsesegnetheden.

e) Støtte af beskæftigelsesstrategiens lokale og regionale dimension inden for denne ramme. Den
regionale dimension vil kræve en strategisk fremgangsmåde på alle niveauer og på europæisk
niveau og vil eventuelt kræve forskellige og målrettede politikker for forskellige regioner med
henblik på at indfri de mål, der blev fastlagt i Lissabon, og at opnå en styrkelse af den regio-
nal samhørighed.
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f) Forbedring af den faktiske adgang til grunduddannelse og livslang uddannelse, herunder især
inden for ny teknologi med henblik på at undgå et mangelfuldt kvalifikationsniveau. Strategi-
erne på dette område bør afspejle, at det offentlige, arbejdsmarkedets parter og den enkelte er
fælles om ansvaret med passende medvirken fra det civile samfund. Arbejdsmarkedets parter
opfordres til at forhandle sig frem til foranstaltninger, der skal forbedre uddannelsen efter endt
skolegang og erhvervsuddannelsen med henblik på at øge tilpasningsevnen. De opfordres li-
geledes til sammen med regeringerne til inden udgangen af 2001 at meddele Rådet (beskæfti-
gelse og social- og arbejdsmarkedspolitik), hvilke foranstaltninger der er truffet på europæisk
eller nationalt plan som led i de nationale handlingsplaner for beskæftigelsen. Der vil blive
holdt en konference om dette emne i 2002 for de berørte aktører. Der vil blive indført en pris
for pionervirksomheder.

g) Fremme af fastlæggelsen og formidlingen af god praksis vedrørende informationssamfundets
beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i tæt samarbejde med Gruppen på Højt Niveau
vedrørende dette spørgsmål og yderligere udvikling af aspektet "de menneskelige ressourcer"
af eEurope-planen.

h) Lettelse af de europæiske borgeres mobilitet

– udvikling af et videnbaseret Europa ved at fjerne hindringer for mobiliteten for undervi-
sere, forskere, studerende, lærere og personer under uddannelse, især inden for ram-
merne af den handlingsplan for mobilitet og den henstilling, som Rådet har vedtaget;

– fremme af anerkendelse på europæisk plan af kompetencer og færdigheder, der er er-
hvervet i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktatens bestemmelser;

– fremme af den frie bevægelighed for personer: tilpasning inden 2003 af indholdet af di-
rektiverne om opholdsret, initiativer til at forbedre reglerne om arbejdstagernes frie be-
vægelighed;

– modernisering i dagsordenens gennemførelsesperiode af de regler, der sikrer oprethol-
delsen af vandrende arbejdstageres ret til social sikring; forbedring af anvendelsen af
lovgivningen på området, især gennem fremme af anvendelse af de nye informations-
og kommunikationsteknologier;

– styrkelse inden udgangen af 2002 af reglerne for bevarelse af rettighederne til tillægs-
pension for arbejdstagere, som rejser inden for Den Europæiske Union.

i) Overvejelser vedrørende forbindelserne mellem migrationsstrømmene og beskæftigelsespoli-
tikken i den periode, hvor den sociale- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden gennemføres.

j) Opfordring til Kommissionen om inden for rammerne af de beføjelser, som traktaten tillægger
den på området, at fortsætte sin gennemgang af forholdet mellem socialpolitikken og konkur-
rencepolitikken og samtidig bibeholde de relevante kontakter til medlemsstaterne og arbejds-
markedets parter.
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II – FOREGRIBNING AF ÆNDRINGERNE I ARBEJDSMILJØET MED HENBLIK PÅ AT
DRAGE FULDT UDNYTTE HERAF GENNEM EN NY LIGEVÆGT MELLEM FLEK-
SIBILITET OG SIKKERHED

De dybtgående forandringer i økonomien og arbejdet, som især skyldes fremkomsten af den
videnbaserede økonomi og globaliseringen, tager fart og berører alle medlemsstaterne. De
kræver nye fælles løsninger, som tager hensyn til lønmodtagernes forventninger. Den sociale
dialog og medbestemmelse skal skabe betingelser for, at lønmodtagerne kan deltage i for-
andringerne, ved at man foregriber udviklingen i virksomhederne, de forskellige sektorer i
industrien og i de relevante geografiske områder. Bestræbelserne på at fastlægge fælles
innovative rammer, som er tilpasset de nye former for beskæftigelse, skal gøre det muligt at
fremme den enkelte lønmodtagers mobilitet og accept af mere og mere forskelligartede
arbejdssituationer, ved at der skabes overgange mellem disse situationer eller successive
jobs. De foranstaltninger, der skal træffes for at ledsage disse forandringer, skal bygge på en
afbalanceret anvendelse af de forskellige eksisterende fællesskabsinstrumenter, herunder
navnlig den åbne koordinationsmetode og give arbejdsmarkedets parter vide rammer for
initiativer.

a) Styrkelse af arbejdstagernes inddragelse i forvaltningen af forandringerne på arbejdsmarkedet
ved inden 2002 at forbedre fællesskabsrammen vedrørende arbejdstagernes ret til at blive in-
formeret og hørt og få medindflydelse (revision af direktivet om europæiske samarbejds-
udvalg, fortsat behandling af direktiverne om information og høring og om den sociale di-
mension af det europæiske selskab)

b) Bl.a. på grundlag af en meddelelse fra Kommissionen udvikles i 2002 fællesskabsstrategien
for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

– de eksisterende normer kodificeres, tilpasses og eventuelt forenkles

– nye risici som f.eks. stress på arbejdspladsen imødegås gennem normative initiativer og
udveksling af erfaringer om den bedste praksis

– anvendelsen af lovgivningen i små og mellemstore virksomheder fremmes under
hensyn til de særlige problemer, de må kæmpe med, navnlig gennem et særligt program

– udvekslingen fra og med 2001 af den bedste praksis og samarbejdet mellem arbejds-
tilsynstjenesterne udvikles for bedre at opfylde de fælles væsentlige krav.

c) Hensyntagen til ændringer i arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene i forbindelse med de euro-
pæiske økonomiers voksende indbyrdes afhængighed ved:

– på fællesskabsplan i løbet af den periode, hvor den europæiske social- og arbejds-
markedspolitiske dagsorden gennemføres, at indføre udveksling af innovative erfaringer
med arbejdsforhold, som forener sikkerhed for arbejdstagerne og fleksibilitet for virk-
somhederne og høre arbejdsmarkedets parter om alle relevante aspekter af modernise-
ringen og forbedringen af arbejdsforholdene;
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– fra 2001 i overensstemmelse med forslagene fra arbejdsmarkedets parter at oprette et
"europæisk overvågningscenter for forandringer" under instituttet i Dublin;

– at behandle direktivet om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens
konkurs med henblik på vedtagelse inden 2003; som besluttet af Kommissionen fore-
tage en evaluering af de eksisterende direktiver om garantier for arbejdstagerne i forbin-
delse med kollektive afskedigelser og om beskyttelse af arbejdsforholdet ved ændring af
arbejdsgiver og om nødvendigt tilpasse disse direktiver;

– at opfordre arbejdsmarkedets parter til:

– at fortsætte dialogen om de problemer, der er forbundet med arbejdets tilrettelæg-
gelse og de nye beskæftigelsesformer,

– at iværksætte diskussioner, som kan føre til forhandlinger om virksomhedernes og
arbejdstagernes fælles ansvar for så vidt angår arbejdstagernes beskæftigelses-
egnethed og tilpasningsevne, navnlig set ud fra en mobilitetssynsvinkel

– at drøfte spørgsmålene vedrørende databeskyttelse.

d) Støtte af initiativer i tilknytning til virksomhedernes sociale ansvar og styring af forandrin-
gerne gennem en meddelelse fra Kommissionen.

e) Forbedring af den makroøkonomiske dialog, som fastsat af Det Europæiske Råd i Köln, såle-
des at den fuldt ud bidrager til det positive og dynamiske samspil mellem de politikker, der
føres på henholdsvis det økonomiske, det sociale og det beskæftigelsesmæssige område.
Fremme af udvekslinger af oplysninger mellem fællesskabsinstitutionerne og arbejdsmarke-
dets parter om den igangværende udvikling med hensyn til løndannelse og aflønningens
sammensætning.

f) Tilrettelæggelse inden 2004 af en drøftelse om individuel afskedigelse, under hensyntagen til
de sociale sikringsydelser og de nationale karakteristika på arbejdsmarkedet.

g) I 2001 supplering af EF-lovgivningen om arbejdstid ved at færdiggøre bestemmelserne vedrø-
rende vejtransportsektoren. Teksten om harmonisering af de sociale bestemmelser inden for
sø- og lufttransport fremmes.
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III – BEKÆMPELSE AF ALLE FORMER FOR UDSTØDELSE OG FORSKELSBEHAND-
LING FOR AT FREMME SOCIAL INTEGRATION

Tilbagevenden til vedvarende økonomisk vækst og udsigten til fuld beskæftigelse betyder ikke,
at der spontant bliver mindre fattigdom og udstødelse i Den Europæiske Union. Det gør det
derimod endnu mere uacceptabelt, at disse fænomener fortsat eksisterer. Det Europæiske Råd
i Lissabon understregede nødvendigheden af at gøre en markant indsats for at få udryddet
fattigdommen. Denne vilje, som der er givet udtryk for på højeste niveau i hver af staterne,
skal omsættes til praksis ved, at alle de lokale aktører, herunder navnlig ngo'er og den sociale
sektor, mobiliseres, og den skal ledsages af foranstaltninger til sikring af ligebehandling af
alle statsborgere i tredjelande, som har lovlig bopæl på EU's område.

a) Inden juni 2001 og i henhold til den åbne koordinationsmetode, som blev fastlagt af Det
Europæiske Råd i Lissabon, iværksættes en national handlingsplan for en periode på 2 år til
bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse på grundlag af mål, der er vedtaget i fælles-
skab. Denne plan fastlægger de fremskridt, som de nationale politikker tager sigte på, samt
nævner de indikatorer, der er anvendt til at vurdere resultaterne af de trufne foranstaltninger.
Fra 2001 skal man på grundlag af de indikatorer, som medlemsstaterne har indskrevet i deres
nationale handlingsplaner, arbejde på at skabe sammenhæng mellem disse indikatorer og
fastlægge indikatorer, der er opnået almindelig enighed om.

b) De muligheder, som den nye informations- og kommunikationsteknologi tilbyder, udnyttes
for at nedbringe den sociale udstødelse ved at fremme adgang for alle til videnssamfundet;
med henblik herpå iværksættes Kommissionens handlingsplan eEurope 2002, der blev
godkendt af Det Europæiske Råd i Feira.

c) Det skal sikres, at der efter de første nationale handlingsplaner følges op på henstillingen fra
1992 om de minimumsgarantier for midler, der skal sikres gennem ordningerne for social be-
skyttelse, ligesom eventuelle initiativer til at ledsage de fremskridt, der gøres på dette område,
skal undersøges.

d) Medlemsstaternes indsats inden for bypolitik skal støttes gennem erfaringsudveksling, således
at social og rumlig opdeling kan bekæmpes.

e) Den Europæiske Socialfonds betydning skal evalueres, herunder fællesskabsinitiativet Equal,
for så vidt angår fremme af social inddragelse.

f) Det skal sikres, at Fællesskabets lovgivning om bekæmpelse af alle former for forskels-
behandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder el-
ler seksuel orientering gennemføres effektivt. Der udvikles udveksling af erfaringer og af bed-
ste praksis for at styrke disse politikker.

g) Der skal i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammerfors
iværksættes en mere effektiv integrationspolitik, der omfatter alle statsborgere i tredjelande,
der har lovlig bopæl på EU's område, med det formål at tilbyde dem rettigheder og pligter, der
svarer til EU-borgernes. Der udvikles udveksling af erfaringer med de integrationspolitikker,
der føres på nationalt plan.
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h) Alle foranstaltninger til sikring af en bedre integration af handicappede på alle områder af det
sociale liv skal udvikles, ikke mindst i forbindelse med Det Europæiske Handicapår 2003.

i) Der skal skabes de rette betingelser for et effektivt partnerskab med arbejdsmarkedets parter,
ngo'er, lokale forvaltninger og organisationer, der administrerer sociale tjenester. Virksomhe-
derne skal inddrages i dette partnerskab for at styrke deres sociale ansvarlighed.

IV – DEN SOCIALE BESKYTTELSE SKAL MODERNISERES

Ordningerne for social beskyttelse, som er en væsentlig bestanddel i den europæiske sociale model,
samtidig med at de forbliver under hver af medlemsstaternes ansvar, står over for fælles
udfordringer. Samarbejdet mellem staterne må styrkes, så man mest effektivt kan tage
udfordringerne op, navnlig gennem Udvalget for Social Beskyttelse. Moderniseringen af de sociale
beskyttelsesordninger skal understøtte solidaritetskravene; dette er udfordringen i forbindelse med
de foranstaltninger, der skal træffes både med hensyn til pension og sundhed og for at nå frem til en
aktiv social stat, der energisk tilskynder til deltagelse på arbejdsmarkedet.

a) Samarbejdet og udvekslingerne mellem staterne om strategier, som kan garantere sikre og bæ-
redygtige pensioner for fremtiden, skal fortsættes: medlemsstaterne indsender nationale bi-
drag med henblik på Det Europæiske Råd i Stockholm (marts 2001), Rådet (beskæftigelse og
social- og arbejdsmarkedspolitik) vil sende en undersøgelse herom til Det Europæiske Råd i
Göteborg (juni 2001), som vil udstikke de følgende etaper.

b) På baggrund af de politikker, som hver af medlemsstaterne har ført, analyseres de tilpasnin-
ger, der er foretaget i de sociale beskyttelsesordninger, samt de fremskridt, der skal gøres for
at gøre det mere fordelagtigt at arbejde og at fremme en sikker indkomst (2002) samt sikre en
bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv.

c) Der skal inden 2003 afsluttes en overvejelse af, hvordan man under overholdelse af solidari-
tetskravene kan sikre bæredygtig sundhedspleje af høj kvalitet under hensyn til virkningen af
befolkningens aldring (længerevarende behandlingsforløb): rapport fra Rådet (beskæftigelse
og social- og arbejdsmarkedspolitik) i forbindelse med Rådet (sundhed).

d) På grundlag af analyser, der er foretaget på Kommissionens vegne, undersøges udviklingen af
situationen med hensyn til adgang på tværs af grænserne til behandling og sundhedsprodukter
af høj kvalitet.

e) Man skal i dagsordenens gennemførelsesperiode sikre opfølgning og evaluering af det udbyg-
gede samarbejde med hensyn til social beskyttelse samt overveje og udvikle relevante indika-
torer på dette område.
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V – FREMME AF LIGEBEHANDLING AF MÆND OG KVINDER

Fremme af ligestilling mellem kønnene gennemføres gennem hele den sociale dagsorden og
suppleres med en række specifikke foranstaltninger vedrørende både kvinders adgang til
beslutningsprocessen og styrkelse af retten til ligebehandling samt med hensyn til sammenhængen
mellem arbejdsliv og familieliv.

a) Begrebet ligebehandling af mænd og kvinder indarbejdes på alle relevante områder, navnlig
de områder, der henhører under den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, i udform-
ning, opfølgning og evaluering af politikker, idet der indføres hensigtsmæssige mekanismer
og instrumenter, som f.eks. evalueringer af virkningerne efter område, opfølgningsinstru-
menter og kriterier for evaluering af resultatet.

b) Kvinders adgang til deltagelse i beslutningsprocessen udvikles, idet der i hver enkelt med-
lemsstat fastsættes passende mål eller mål for fremskridtene samt frister herfor i den offent-
lige og den økonomiske og sociale sektor.

c) Kommissionens meddelelse om en fællesskabsstrategi for ligebehandling af mænd og kvinder
(2001-2005) iværksættes, de foreslåede ændringer til direktivet fra 1976 om ligebehandling
behandles med henblik på vedtagelse, og retten til ligebehandling styrkes ved, at der inden
2003 vedtages et direktiv baseret på artikel 13 i EF-traktaten til fremme af ligebehandling af
mænd og kvinder på andre områder end beskæftigelse og erhvervsaktivitet.

d) Kendskabet skal udvikles, udnyttelsen af midler, og udvekslingen af erfaringer skal ske i fæl-
lesskab, især ved oprettelse af et europæisk institut for ligebehandling af mænd og kvinder og
et ekspertnet. Projektvurderingen skal være foretaget i 2001.

e) Initiativerne og foranstaltningerne til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder på ar-
bejdspladsen udvides og styrkes, især med hensyn til løn. Det eksisterende initiativ for kvin-
delige iværksættere udbygges.

f) Der sikres en bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv, især ved at fremme en pas-
ning af høj kvalitet af børn og afhængige personer.
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VI – UDBYGNING AF DET SOCIALE ASPEKT AF UDVIDELSEN OG DEN EUROPÆISKE
UNIONS FORBINDELSER UDADTIL

Udvidelsen og forbindelserne udadtil er på flere måder en udfordring og en lejlighed til at gøre en
EF-indsats på det sociale område. Det er nødvendigt at fremme udvekslingen af erfaringer og
strategier med ansøgerlandene, især for sammen mere effektivt at give sig i kast med udfordringer
som fuld beskæftigelse og bekæmpelse af social udstødelses samt fremme en integreret økonomisk
og social dagsorden, der svarer til den europæiske strategi, i de internationale organer.

a) Udvidelsen forberedes med henblik på at fremme det økonomiske og sociale fremskridt i den
udvidede Union:

– i forbindelse med arbejdsmarkedets parter tilrettelægges regelmæssigt udvekslinger af
synspunkter om alle de sociale aspekter ved udvidelsen

– det skal gøres lettere for ansøgerlandene at overtage den europæiske beskæftigelses-
strategi, gennemførelsen af målsætningen for bekæmpelse af fattigdom og social udstø-
delse samt tættere samarbejde om social beskyttelse

– dialogen mellem arbejdsmarkedets parter skal spille en større rolle i denne kontekst.

– der skal bidrages til udviklingen af de relevante ngo'er i ansøgerlandene.

b) Der skal udvikles en samordnet holdning til de internationale sociale spørgsmål inden for
rammerne af de multilaterale institutioner (De Forenede Nationer, Verdenssundhedsorganisa-
tionen, Europarådet, Den Internationale Arbejdsorganisation og i givet fald i WTO og OECD)

c) Den sociale dimension i samarbejdspolitikken skal udbygges, især bekæmpelsen af fattigdom,
udviklingen af sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet samt hensynet til ligestilling mellem
mænd og kvinder (navnlig som led i Euro-Middelhavs-processen).

* * *
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BILAG II

ERKLÆRING OM
TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE

Af den offentlige debat i Rådet (det indre marked, forbrugerpolitik og turisme) den 28. septem-
ber 2000 og medlemsstaternes skriftlige bidrag kan udledes følgende:

Traktatens artikel 16 omhandler den rolle, som tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse
spiller med henblik på at fremme social og territorial samhørighed. Med forbehold af artikel 73, 86
og 87 tildeler denne artikel ligeledes tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse en fremtræ-
dende plads i de fælles værdinormer, som er grundlaget for den europæiske sociale model.

I marts 2000 vedtog Det Europæiske Råd i Lissabon en overordnet økonomisk og social strategi for
Den Europæiske Union for at sikre, at denne finder sin rette plads i den nye økonomiske tidsalder,
der er kendetegnet ved en stadig hurtigere udvikling af informationsteknologi, uden at opgive den
europæiske sociale model. I vore konkurrenceåbne økonomier spiller tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse en enestående rolle til sikring af den europæiske økonomis globale konkur-
renceevne med dens attraktive infrastrukturkvaliteter, arbejdstagernes høje uddannelsesniveau, for-
bedring og udvikling af net på hele EU's område, idet de igangværende ændringer bør ske under
opretholdelse af den sociale og territoriale samhørighed.

I denne forbindelse er Kommissionens nye reviderede meddelelse om tjenesteydelser af almindelig
interesse blevet meget positivt modtaget, navnlig på grund af følgende punkter:

– tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse bør ikke defineres en gang for alle, men
tage hensyn til den hurtige udvikling i vort økonomiske, videnskabelige og teknologiske miljø

– tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse bidrager til den europæiske konkurrence-
evne i kraft af veldefinerede mål: beskyttelse af forbrugerinteresse, forbrugersikkerhed, social
samhørighed og fysisk planlægning, bæredygtig udvikling

– vigtigheden af principperne om neutralitet og frihed samt proportionalitetsprincippet bekræf-
tes. Disse principper sikrer, at medlemsstaterne frit kan fastlægge opgaver og forvaltnings-
regler for tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, idet det er Kommissionens
ansvar at påse, at det indre markeds regler og konkurrencereglerne bliver overholdet

– udførelsen af opgaver i forbindelse med tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse
skal leve op til de legitime forventninger hos forbrugerne og borgerne, der ønsker overkom-
melige priser i et gennemsigtigt prissystem og lige adgang til de tjenesteydelser af høj kvali-
tet, som er absolut nødvendige for deres økonomiske, stedlige og sociale integration.
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Desuden blev der givet udtryk for følgende ønsker:

– Det indre markeds regler og konkurrencereglerne bør gennemføres på en sådan måde, at
opgaver i forbindelse med tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse kan udføres
under forhold, som gør dem juridisk sikre og økonomisk levedygtige, og opretholder bl.a.
princippet om ligebehandling og om kvaliteten og kontinuiteten af disse tjenester. Derfor bør
forbindelsen mellem finansieringsformerne for tjenesteydelser af almindelig økonomisk
interesse og anvendelsen af reglerne om statsstøtte præciseres nærmere. Navnlig må det
erkendes, at der skal være overensstemmelse mellem den støtte, der skal udligne ekstraudgif-
terne ved udførelsen af opgaver af almindelig økonomisk i overensstemmelse med artikel 86,
stk. 2.

– Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse bidrager til den økonomiske vækst og den
sociale velfærd, hvilket fuldt ud berettiger en regelmæssig evaluering af den måde, opgaverne
udføres på, navnlig for så vidt angår tjenesteydelsernes kvalitet, adgangen til disse, samt deres
sikkerhed og pris, rimelighed og gennemskuelighed . Denne evaluering kan udføres  inden for
rammerne af Cardiff-processen på grundlag af bidrag fra medlemsstaterne og rapporter fra
Kommissionen, udveksling om god praksis eller "the peer system". Borgerne og forbrugerne
kan også høres via forummet "Det indre marked i borgernes og SMV'ernes tjeneste".

– Drøftelserne har vist, at der er behov for indgående overvejelser om disse spørgsmål, som fal-
der ind under traktatens artikel 16, ifølge hvilken "Fællesskabet og medlemsstaterne inden for
deres respektive kompetenceområde og inden for rammerne af denne traktats anvendelses-
område" sørger for, "at sådanne tjenester ydes på grundlag af principper og vilkår, der gør det
muligt for dem at opfylde deres opgaver".

* * *
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BILAG III

RÅDETS RESOLUTION
OM FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET

Rådet,

A. som tager i betragtning, at det i EF-traktatens principper slås fast, at Fællesskabets indsats
skal sigte mod et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed, forbrugerne og miljøet,
samt at disse mål skal integreres i Den Europæiske Unions politikker og aktioner;

B. som tager i betragtning, at det i traktatens artikel 174, stk. 2, anerkendes, at forsigtigheds-
princippet indgår blandt de principper, som der skal tages hensyn til i Fællesskabets politik på
miljøområdet; dette princip finder ligeledes anvendelse hvad angår menneskers sundhed samt
dyre- og plantesundhed;

C. som tager i betragtning, at det vil kunne være hensigtsmæssigt til sin tid og i de relevante fora
at undersøge, om det er nødvendigt og muligt i overensstemmelse med De Europæiske
Fællesskabers Domstols retspraksis også at indarbejde forsigtighedsprincippet formelt i andre
af traktatens bestemmelser navnlig i forbindelse med sundhed og forbruger beskyttelse;

D. som minder om, at anerkendelsen af forsigtighedsprincippet skal i ses i sammenhæng med
bæredygtig udvikling;

E. som minder om, at dette princip er indeholdt i forskellige internationale tekster, navnlig i Rio-
erklæringen fra 1992, i konventionen om klimaændringer fra 1992, i konventionen om den
biologiske mangfoldighed fra 1992, i protokollen om biosikkerhed fra 2000 samt i flere kon-
ventioner om beskyttelse af havmiljøet;

F. som understreger betydningen af de drøftelser, der er i gang inden for rammerne af Codex
Alimentarius;

G. som tager i betragtning, at forsigtighedsprincippet ikke bør anvendes til at træffe foranstalt-
ninger til skjult begrænsning af samhandelen;

H. som tager de generelle målsætninger i præamblen til aftalen om oprettelse af WTO i betragt-
ning, navnlig dem, der vedrører bæredygtig udvikling og beskyttelse og bevarelse af miljøet;
som henviser til de generelle undtagelser, der er fastlagt i artikel XX i GATT og i artikel XIV
i GATS, og som tager i betragtning, at der i artikel 5, stk. 7, i aftalen om anvendelsen af
sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS) fastsættes forskrifter for den fremgangs-
måde, som skal følges i tilfælde af risiko og utilstrækkeligt videnskabeligt belæg; som i øvrigt
henviser til aftalen om tekniske handelshindringer, der åbner mulighed for at tage hensyn til
sådanne risici for menneskers sundhed og sikkerhed, plante- og dyrelivet og for miljøet, som
manglende anvendelse af foranstaltninger vil kunne medføre;
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I. som tager i betragtning, at Den Europæiske Union lægger stor vægt på bistand til udvik-
lingslandene, så de kan deltage i SPS-aftalen og aftalen om tekniske handelshindringer, i be-
tragtning af de særlige vanskeligheder, disse lande har i denne forbindelse;

J. som minder om henstillingerne fra WTO-panelerne, navnlig appelinstansen i hormonsagen,
vedrørende WTO-medlemmernes ret til at fastlægge deres eget passende sundhedsbeskyttel-
sesniveau, der kan være højere end det, der følger af de nuværende standarder, direktiver og
henstillinger, samt til at tage hensyn til eksperters mindretalsudtalelser;

K. som er opmærksom på, at de offentlige myndigheder har ansvaret for at sikre et højt beskyt-
telsesniveau for sundheden og miljøet, og at de bør reagere på offentlighedens øgede bekym-
ringer over de risici, som den potentielt kan blive udsat for;

-----------------------

1. ser positivt på Kommissionens initiativ om at forelægge en meddelelse om forsigtigheds-
princippet, hvis store linjer det erklærer sig enigt i;

2. mener, at forsigtighedsprincippet finder anvendelse på Fællesskabets og medlemsstaternes
politikker og aktioner, og at det vedrører de offentlige myndigheders indsats, både i EU-
institutionerne og i medlemsstaterne, samt at disse offentlige myndigheder bør bestræbe sig
på at få dette princip anerkendt fuldt ud i de relevante internationale fora;

3. konstaterer, at forsigtighedsprincippet gradvist vinder indpas som folkeretligt princip med
hensyn til sundheds- og miljøbeskyttelse;

4. mener, at WTO's regler a priori giver mulighed for at tage hensyn til forsigtighedsprincippet;

5. mener, at Fællesskabet og medlemsstaterne i henhold til folkeretten har ret til at indføre det
beskyttelsesniveau, som efter deres vurdering er passende i forbindelse med risikostyring, og
at de således for at nå dette mål kan træffe passende foranstaltninger i henhold til forsigtig-
hedsprincippet, samt at det ikke altid er muligt på forhånd at fastlægge det passende beskyt-
telsesniveau for alle situationer;

6. finder det nødvendigt at fastlægge retningslinjer for brugen af forsigtighedsprincippet for at få
klarhed over vilkårene for dets anvendelse;

-----------------------
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7. mener, at forsigtighedsprincippet bør anvendes, når muligheden for skadelige virkninger for
sundheden eller miljøet er blevet påvist, og når en foreløbig videnskabelig vurdering af risi-
koen på grundlag af de oplysninger, der står til rådighed, ikke giver mulighed for at drage
sikre konklusioner om risikoniveauet;

8. mener, at en videnskabelig vurdering af risikoen bør følge en logisk fremgangsmåde, hvor-
med det tilstræbes at identificere faren, at beskrive den, at vurdere eksponeringen samt at be
skrive risikoen, i overensstemmelse med allerede eksisterende procedurer, som er anerkendt
på fællesskabsniveau og internationalt niveau, og mener, at det på grund af utilstrækkelige
oplysninger og farens art eller akutte karakter ikke altid er muligt at gennemføre disse etaper
systematisk;

9. mener, at de offentlige myndigheder for at foretage en risikovurdering bør etablere en pas-
sende forskningsramme ved bl.a. at støtte sig til videnskabelige udvalg og til relevante viden-
skabelige drøftelser, der føres på nationalt og internationalt niveau, og at de har ansvaret for
iværksættelsen af den risikovurdering, der skal foretages tværfagligt, kontradiktorisk, uaf-
hængigt og gennemsigtigt;

10. mener, at risikovurderingen ligeledes bør lade det fremgå, hvis der er mindretalssynspunkter.
Sådanne synspunkter bør kunne komme til udtryk, og de berørte aktører bør have kendskab til
dem, navnlig i det omfang de anskueliggør den manglende videnskabelige sikkerhed;

11. bekræfter, at de ansvarlige for den videnskabelig vurdering og de ansvarlige for risikostyrin-
gen bør være adskilt for så vidt angår deres funktioner, samtidig med at det anerkendes, at der
er behov for at udvikle en konstant dialog mellem dem;

12. mener, at foranstaltningerne med henblik på risikostyring skal træffes af de ansvarlige offent-
lige myndigheder på grundlag af en politisk vurdering af det ønskede beskyttelsesniveau;

13. mener, at samtlige foranstaltninger, der gør det muligt at nå det ønskede beskyttelsesniveau,
bør overvejes i forbindelse med valget af de foranstaltninger, der skal træffes med henblik på
risikostyring;

-----------------------

14. mener, at der under alle etaper bør være åbenhed, navnlig under risikovurderingen og risiko-
styringen, herunder under opfølgningen af de foranstaltninger, som der er truffet beslutning
om;

15. mener, at civilsamfundet bør inddrages, og at der bør lægges særlig vægt på at høre alle inter-
esserede parter på et så tidligt stadium som muligt;

16. mener, at der bør sikres en passende formidling vedrørende de videnskabelig udtalelser og
foranstaltningerne til risikostyring;

-----------------------
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17. finder, at de trufne foranstaltninger bør overholde proportionalitetsprincippet under hensynta-
gen til risici på kort og lang sigt og med henblik på det ønskede høje beskyttelsesniveau;

18. finder, at foranstaltningerne ikke bør føre til vilkårlig eller uberettiget diskrimination for så
vidt angår gennemførelsen; når der findes flere muligheder for at nå samme beskyttelses ni-
veau for sundheden eller miljøet, bør der træffes sådanne foranstaltninger, som er mindst re-
striktive for handelen;

19. finder, at foranstaltningerne bør stemme overens med de foranstaltninger, som tidligere er
blevet truffet i lignende situationer, eller bygge på lignende fremgangsmåder under hensyn til
den seneste videnskabelige udvikling og udviklingen med hensyn til det ønskede beskyttel-
sesniveau;

20. understreger, at en forudsætning for de vedtagne foranstaltninger er, at der er foretaget en un-
dersøgelse af fordele og omkostninger ved aktionen eller ved ikke at iværksætte en aktion. I
denne undersøgelse bør der tages hensyn til sociale og miljømæssige omkostninger samt til, i
hvilket omfang befolkningen vil kunne acceptere de forskellige valgmuligheder, og den bør,
når det er muligt, omfatte en økonomisk analyse, idet de krav, der gælder med hensyn til be-
skyttelse af folkesundheden, herunder miljøets indvirkning på folkesundheden, må komme i
første række;

21. mener, at afgørelser, der træffes i henhold til forsigtighedsprincippet, skal tages op til fornyet
overvejelse på baggrund af udviklingen af den videnskabelige viden. Med henblik herpå skal
opfølgningen af disse afgørelsers virkninger sikres, og der bør foretages supplerende under
søgelser med henblik på at reducere usikkerhedsniveauet;

22. mener, at de kompetente myndigheder ved fastlæggelsen af foranstaltninger, der træffes i
henhold til forsigtighedsprincippet, og i forbindelse med opfølgningen heraf har mulighed for
i det enkelte tilfælde på grundlag af klare regler, som er fastlagt på passende niveau, at be-
stemme, hvem det på hviler at tilvejebringe de nødvendige videnskabelige elementer med
henblik på en mere fuld stændig risikovurdering.

Dette kan være forskelligt alt efter tilfældet, men formålet skal være at finde en tilfredsstil-
lende ligevægt mellem de offentlige myndigheder, de videnskabelige organer og virksomhe-
derne, særlig under hensyn til de forpligtelser, der påhviler virksomhederne på grund af deres
aktiviteter.

-----------------------
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23. forpligter sig til at gennemføre principperne i denne resolution;

24. opfordrer Kommissionen til

• konsekvent at følge sine retningslinjer for vilkårene for anvendelse af forsigtigheds-
princippet under hensyntagen til særlige forhold i de forskellige sektorer, hvor de kan
tænkes at blive gennemført;

• hver gang det er nødvendigt at integrere forsigtighedsprincippet ved udarbejdelsen af
sine forslag til retsakter og i alle sine initiativer;

25. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til

• at lægge særlig vægt på at udvikle den videnskabelige ekspertise og på den nødvendige
institutionelle koordinering;

• at sikre, at forsigtighedsprincippet i fuldt omfang bliver anerkendt i de internationale
fora, der er relevante i forbindelse med sundhed, miljø og international handel, navnlig
på grundlag af principperne i denne resolution, at arbejde for dette mål og sikre, at der
tages mest muligt hensyn hertil, især i WTO, idet der bidrages til at præcisere det;

• at sikre, at offentligheden og de forskellige aktører i så høj grad som muligt får oplys-
ninger om situationen med hensyn til den videnskabelige viden, det, der står på spil,
samt de risici, som offentligheden og miljøet er udsat for;

• at arbejde aktivt for at få en aftale i stand med internationale partnere om et fælles
grundlag for princippets anvendelse;

• at sikre, at denne resolution vinder så stor udbredelse som muligt.

* * *
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BILAG IV

ERKLÆRING OM DE SÆRLIGE FORHOLD, DER KENDERTEGNER SPORTEN I
EUROPA OG DENS SOCIALE FUNKTIONER, OG SOM DER SKAL TAGES

HENSYN TIL VED GENNEMFØRELSEN AF DE FÆLLES POLITIKKER

1. Det Europæiske Råd har noteret sig den rapport om sporten, som Europa-Kommissionen
forelagde Det Europæiske Råd i Helsingfors i december 1999 med henblik på at beskytte de
nuværende strukturer inden for sporten og bevare sportens sociale funktion inden for Den
Europæiske Union. Sportsorganisationerne og medlemsstaterne har hovedansvaret for for-
hold, der vedrører sportens verden. Selv om Fællesskabet ikke har direkte kompetence på
dette område, skal det i henhold til traktatens forskellige bestemmelser tage hensyn til spor-
tens sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle funktioner, der udgør dens særlige kendetegn,
for at respektere og fremme den etik og den solidaritet, der er nødvendig for at bevare spor-
tens sociale rolle.

2. Det Europæiske Råd ønsker navnlig at bevare den samhørighed og solidaritet, der forener
sportslig udøvelse på alle niveauer, fair konkurrence, moralske og materielle interesser samt
sportsfolkenes, især de mindreårige sportsudøveres, fysiske integritet.

Amatørsport og sport for alle

3. Sport er en menneskelig aktivitet, der bygger på væsentlige sociale, uddannelsesmæssige og
kulturelle værdier. Det er en faktor for integration, deltagelse i samfundslivet, tolerance,
accept af forskelle og respekt for regler.

4. Sportslig aktivitet bør  være tilgængelig for alle i respekt for den enkeltes ønsker og evner og
med en mangfoldighed af konkurrence- eller fritidsprægede aktiviteter, hvad enten disse er
organiserede eller individuelle.

5. Udøvelse af fysisk og sportslig aktivitet er for fysisk eller mentalt handicappede et privile-
geret middel til individuel udfoldelse, genoptræning, social integration og solidaritet, der
derfor skal fremmes. I denne forbindelse udtrykker Det Europæiske Råd sin tilfredshed i
anledning af det værdifulde og eksemplariske bidrag, som handicapolympiaden i Sydney har
ydet.

6. Medlemsstaterne tilskynder til frivilligt arbejde på sportsområdet gennem foranstaltninger,
der fremmer en relevant beskyttelse af de frivillige og en anerkendelse af den økonomiske og
sociale rolle, de spiller, med støtte fra Fællesskabet inden for rammerne af dets kompetencer,
når dette er relevant.
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Sportsorganisationernes rolle

7. Det Europæiske Råd understreger, at det lægger vægt på sportsorganisationernes uafhængig-
hed og på deres ret til at organisere sig selv ved hjælp af relevante strukturer for sammenslut-
ning. Det anerkender, at sportsorganisationerne under overholdelse af såvel national lovgiv-
ning som EF-lovgivningen og på et demokratisk og gennemsigtigt grundlag har til opgave at
organisere og fremme deres disciplin, navnlig for så vidt angår specifikt sportslige regler eller
sammensætningen af landshold, således som de selv finder det mest hensigtsmæssigt for at nå
deres mål.

8. Det ønsker at fastslå, at fordi der samtidig findes forskellige niveauer for sportsudøvelse, der
går fra fritidssport til sport på højt niveau, spiller sportsorganisationerne en central rolle for
den solidaritet, der er nødvendig mellem de forskellige niveauer for udøvelse: de giver et
bredt publikum adgang til at overvære sportsudøvelsen, ligesom de muliggør menneskelig og
finansiel støtte til amatørsport, fremme af lige adgang for mænd og kvinder til sportsudøvelse
på alle niveauer, uddannelse af unge, beskyttelse af sportsfolkenes helbred, bekæmpelse af
doping samt bekæmpelse af vold og racistisk eller fremmedfjendsk adfærd.

9. Disse sociale funktioner lægger et særligt ansvar på organisationerne og ligger til grund for
anerkendelsen af deres kompetence i forbindelse med afholdelsen af konkurrencer.

10. Under hensyn til udviklingen inden for sportens verden bør organisationerne fortsat være det
væsentligste element i en organisationsmåde, der sikrer sportslig samhørighed og participato-
risk demokrati.

Bevarelse af politikkerne for uddannelse af sportsfolk

11. Uddannelse af unge sportsfolk er nødvendig for sportens levedygtighed, for landsholdene og
for udøvelsen på højt niveau og må derfor fremmes. Sportsorganisationerne skal, eventuelt i
partnerskab med de offentlige myndigheder, træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for
at bevare uddannelseskapaciteten i de klubber, der hører under dem, og for kvaliteten af denne
uddannelse, under overholdelse af såvel national lovgivning og praksis som EF-lovgivningen.

Beskyttelse af unge sportsfolk

12. Det Europæiske Råd understreger sportsudøvelsens positive indvirkning på de unge og insi-
sterer på nødvendigheden af, at der navnlig fra organisationernes side lægges særlig vægt på
uddannelse og erhvervsuddannelse for unge sportsfolk på højt niveau, således at deres inte-
gration på arbejdsmarkedet ikke hæmmes af deres sportskarriere, på deres psykiske ligevægt
og deres familiemæssige bånd samt på deres sundhed, navnlig forebyggelse af doping. Det
udtrykker tilfredshed med bidraget fra de foreninger og organisationer, som i deres uddannel-
sesarbejde lever op til disse krav og på denne måde yder et vigtigt socialt bidrag.
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13. Det Europæiske Råd udtrykker betænkelighed med hensyn til handelstransaktioner, der ud-
nytter unge sportsudøvere, herunder nye sportsudøvere fra tredjelande,  hvis transaktionerne
ikke overholder gældende arbejdsmarkedslovgivning eller de truer de unge sportsudøveres
sundhed og velbefindende. Det opfordrer sportsorganisationer-ne og medlemsstaterne til at
undersøge sådanne former for praksis og til at overvåge dem og at overveje passende foran-
staltninger, når det er relevant.

Sportens økonomiske forhold og solidaritet

14. Det Europæiske Råd finder, at den samme økonomiske aktørs ejerskab af eller økonomiske
kontrol med flere sportsklubber, der deltager i de samme konkurrencer inden for samme
disciplin, kan bringe princippet om fair konkurrence i fare. Sportsorganisationerne opfordres
til, hvis det viser sig nødvendigt, at indføre mekanismer til kontrol med forvaltningen af
klubberne.

15. Salget af rettighederne til tv-transmission udgør i dag en af de vigtigste indtægtskilder for
visse sportsdiscipliner. Det Europæiske Råd finder, at de initiativer, der er taget for at give
andre del i nogle af indtægterne fra dette salg på de relevante niveauer og under hensyntagen
til national praksis, fremmer solidaritetsprincippet for sportsudøvelse på alle niveauer og
inden for alle discipliner.

Transfers

16. Det Europæiske Råd udtrykker sin stærke støtte til dialogen mellem sportsverdenen, især fod-
boldverdenens organer, de organisationer, der repræsenterer de professionelle sportsudøvere,
Fællesskabet og medlemsstaterne om udviklingen inden for transferreglerne under hensyn til
sportens specifikke behov, og således at fællesskabslovgivningen overholdes.

17. Fællesskabsinstitutionerne og medlemsstaterne opfordres til under overholdelse af traktaten
og inden for deres respektive kompetenceområder fortsat at gennemgå deres politikker ud fra
disse generelle principper.

* * *
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BILAG V

ERKLÆRING OM DE SÆRLIGE FORHOLD, DER KENDERTEGNER SPORTEN I
EUROPA OG DENS SOCIALE FUNKTIONER, OG SOM DER SKAL TAGES

HENSYN TIL VED GENNEMFØRELSEN AF DE FÆLLES POLITIKKER

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTA-
TERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,

SOM ER OVERBEVIST OM, at det for Det Europæiske Fællesskab er en prioritet at oprette et
ægte kundskabernes Europa, og at det er gennem uddannelse, at europæerne vil tilegne sig de fælles
kulturelle referencerammer, som er grundlaget for et unionsborgerskab og et politisk Europa,

SOM ER SIKRE PÅ, at denne opfattelse bygger på en erkendelse af vor indbyrdes forskellighed og
komplementaritet, som vil føre til, at de personlige kontakter og udvekslingen af viden og erfarin-
ger, øges,

SOM ER OVERBEVIST OM, at det er af afgørende betydning, at der med opbakning fra alle
medlemsstaterne iværksættes forståelige aktioner, som er rettet mod unge, gymnasieelever, stude-
rende, forskere og alle personer under uddannelse samt deres undervisere; det er ved at opbygge et
intelligensens Europa, at vi skaber et ægte europæisk tilhørsforhold,

SOM ER SIG BEVIDST, at et kundskabernes Europa ligeledes er en økonomisk nødvendighed; i
en stadig mere videnbaseret internationaliseret økonomi er åbning mod fremmede kulturer og evne
til at uddanne sig og arbejde i et flersproget miljø afgørende for den europæiske økonomis konkur-
renceevne,

SOM ER OVERBEVIST OM, at fremme af mobilitet i Europa for unge, gymnasieelever, stude-
rende, forskere og alle under uddannelse og deres undervisere er et meget vigtigt politisk mål; dette
kræver et sideløbende engagement og en sideløbende indsats i Det Europæiske Fællesskab og i
medlemsstaterne,

NOTERER SIG, at Europa allerede råder over en bred vifte af hjælpemidler, som kan fremme
denne målsætning, idet EF-programmerne Socrates, Leonardo da Vinci og Ungdom for Europa har
betydet et væsentligt fremskridt og nu spiller en afgørende rolle, som uden tvivl vil blive større med
anden generation af programmerne,

SOM ER OVERBEVIST OM, at dette fremskridt bør følges op; selv om antallet er stigende, er der
stadig ikke ret mange, der benytter sig af muligheden for mobilitet; blandt de studerende er der
således kun tale om en lille procentdel; der er fortsat store hindringer såsom ulige adgang til infor-
mation, finansielle hindringer, administrative vanskeligheder med hensyn til beskatning og social
sikring, indviklede opholdsformaliteter, utilfredsstillende vilkår med hensyn til status og karriere,
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NOTERER SIG, at Det Europæiske Råd på det ekstraordinære møde i Lissabon den 23. og
24. marts 2000 erkendte, at det haster med at fjerne disse hindringer og fremme mobiliteten, og at
det i sine konklusioner opfordrede Rådet og Kommissionen til "senest ved udgangen af 2000 at
fastlægge midler til fremme af mobiliteten for studerende, lærere og uddannelses- og forskningsper-
sonale både ved den bedst mulige udnyttelse af de eksisterende fællesskabsprogrammer, ved fjer-
nelse af hindringer og gennem større gennemsigtighed med hensyn til anerkendelse af kvalifikatio-
ner og studie- og uddannelsesperioder" (punkt 26),

FORPLIGTER SIG - for at opfylde de store forventninger, borgerne nærer - til med støtte fra
Kommissionen, hver på deres område og under fuld overholdelse af subsidiaritetsprincippet, at
træffe de nødvendige foranstaltninger til at fjerne hindringerne for mobiliteten og fremme den,

FINDER, at denne resolution - der ikke på nogen måde berører det vigtige arbejde, som Kommis-
sionen og Rådet allerede har indledt for at fastlægge en retlig ramme, der kan fremme mobiliteten,
herunder navnlig forslaget til en henstilling om mobilitet, som ønskes vedtaget i nær fremtid - sna-
rere tager sigte på at lette iværksættelsen af initiativer på fællesskabsplan på området ved at foreslå
konkrete aktioner. Disse aktioner vil blive gennemført i snævert samarbejde med alle de implice-
rede aktører og institutioner, navnlig universiteterne, hvis deltagelse er en afgørende forudsætning
for et vellykket resultat,

STILLER SIG POSITIVT TIL aktionsplanen for mobilitet, som findes i bilaget, og som blev fore-
lagt for undervisningsministrene på mødet på Sorbonne-universitetet den 30. september 2000.
Aktionsplanen skal bidrage til at nå tre vigtige mål:

− definition på og demokratisering af mobilitet i Europa

− fremme af passende finansieringsformer

− øget mobilitet og bedre mobilitetsbetingelser.

De i aktionsplanen omhandlede foranstaltninger er tænkt som en "værktøjskasse", der indeholder
42 foranstaltninger, fordelt på 4 kapitler, hvis rækkevidde og sammensætning tager sigte på at ind-
kredse og fjerne hindringerne for dem, der i forskellige sammenhænge ønsker at tage mobilitetsini-
tiativer.

Første kapitel vedrører aktioner med sigte på at fremme mobiliteten gennem uddannelse af de per-
soner, der bidrager til gennemførelse af mobilitet, udvikling af flersprogethed og adgang til nyttige
oplysninger.

Andet kapitel vedrører finansiering af mobiliteten og peger på flere forskellige finansieringskilder
med det formål at tilvejebringe så mange midler som muligt.

Tredje kapitel tager sigte på at skabe flere og bedre muligheder for mobilitet ved at indføre forskel-
lige former for mobilitet og ved at forbedre modtagelsesforholdene og tilrettelæggelsen af undervis-
ningsperioderne.

Endelig beskrives under fjerde kapitel de foranstaltninger, der tager sigte på valorisering af mobili-
tetsperioderne og anerkendelse af den indhøstede erfaring.
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SOM ER OVERBEVIST OM, at hvis alle medlemsstaterne med støtte fra Kommissionen på frivil-
ligt grundlag bruger de aktioner, som de finder bedst egnet til at overvinde de hindringer, mobili-
tetsansøgerne støder på, så vil alle parter allerede nu kunne være enige om at betragte følgende for-
anstaltninger i aktionsplanen som særlig vigtige:

– udvikling af flersprogethed

– etablering af en netportal, der giver adgang til de forskellige europæiske informationskilder
om mobilitet

– anerkendelse af mobilitetsperioder i uddannelsesforløb, som afsluttes med diplom

– uddannelse af lærere og administrativt personale til egentlige mobilitetsaktører, som kan råd-
give, vejlede og udarbejde mobilitetsprojekter

– udarbejdelse og vedtagelse af et charter om kvalitet, som kan sikre en god modtagelse af
statsborgere fra andre lande, som er under uddannelse

– udarbejdelse af en fortegnelse over mobilitetskanaler og eksisterende god praksis, samt over
udveksling af studerende, personer under uddannelse og undervisere

– fastsættelse af, hvordan finansieringen af mobilitet skal fordeles på hhv. Unionen, medlems-
staterne, de lokale myndigheder samt den offentlige og den private sektor.

FORESLÅR, at Rådet som led i den "rolling agenda", der blev etableret ved Rådets resolution af
17. december 19991, og for regelmæssigt at vurdere, hvilke fremskridt der gøres hen imod de fast-
satte mål, i samarbejde med de andre berørte europæiske institutioner regelmæssigt gør status over
situationen, i princippet hvert andet år,

ERINDRER OM, at denne plan også indeholder mere vidtrækkende foranstaltninger, som vedrører
en mere omfattende samordning inden for hver enkelt medlemsstat samt mellem Kommissionen og
medlemsstaternes forvaltninger.

I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Lissabon
forelægges denne resolution for Det Europæiske Råd i Nice.

* * *

                                                
1 Rådets resolution af 17. december 1999 om udvikling af nye arbejdsmetoder for europæisk samarbejde inden for uddannelse og

erhvervsuddannelse "Ind i det nye årtusind" (EFT C 8 af 12.1.2000, s. 6).
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BILAG VI

DOKUMENTER FORELAGT FOR DET EUROPÆISKE RÅD I NICE

•  Note fra formandskabet om den højtidelige proklamation
(14101/00)

•  Sammenfattende dokument
(CONFER 4816/00)

•  Samlet oversigt over tiltrædelsesforhandlingerne (konklusioner fra Rådet (almindelige
anliggender))
(13970/1/00 REV 1)

•  Rapport fra Rådet (Økofin) til Det Europæiske Råd i Nice om valutakursaspekterne af
udvidelsen
(13055/00)

•  Strategidokument vedrørende udvidelsen, rapport om de enkelte ansøgerlandes fremskridt på
vej mod tiltrædelsen
(13358/00)

•  Rapport fra formandskabet
(14056/00 REV 2)

•  Bidrag fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant: referenceramme med henblik på
krisestyring
(13957/1/00 REV 1 + COR 1)

•  Rapport fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant og Kommissionen med konkrete
anbefalinger om, hvordan sammenhængen og effektiviteten i EU's indsats kan forbedres med
henblik på konfliktforebyggelse
(14088/00)

•  Fælles rapport om beskæftigelsen 2000
(12909/00 COR 1 (en), COR 2, ADD 1, ADD 1 COR 1 (en))

•  Forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik i
2001
(14116/00)

•  Kommissionens henstilling med henblik på Rådets henstillinger om gennemførelse af
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik
(14115/00)
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•  En social- og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden
(14011/00 + COR 1 (en) + COR 2 (es))

•  Meddelelse fra Kommissionen om den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden
(9964/00)

•  Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse - Fastlæggelse af passende mål
(14110/00)

•  Interimsrapport fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Social Beskyttelse om meddelelsen fra
Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om den
fremtidige udvikling for den sociale beskyttelse på langt sigt: sikre og holdbare pensioner
(14055/00)

•  Rapport fra Rådet (Økofin) om revisionen af finansielle instrumenter for virksomheder
(13056/00)

•  Rapport fra Rådet (Økofin) om strukturelle resultatindikatorer: et instrument til
strukturreformer
(13217/00, 13170/1/00)

•  Forslag fra Kommissionen
(11909/00)

•  Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om eEurope 2002
(14203/00)

•  Rapporter fra Kommissionen og Rådet om gennemførelsen af eEurope-handlingsplanen
(13515/1/00, 14195/00)

•  Rådets resolution om en aktionsplan for mobilitet
(13649/00)

•  Fremsendelsesnote vedrørende Rådets resolution om anvendelse af forsigtighedsprincippet
(13603/00 + COR 1 (fi) REV 1 (en))

•  Rapport fra Rådet (Økofin) om miljø og bæredygtig udvikling
(13054/1/00 REV 1)

•  Rapport fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Asyl og Migration
(13993/00 + ADD 1, 13994/00)

•  Rapport fra Rådet om gennemførelse af den fælles strategi over for Ukraine
(14202/00)
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•  Erklæring om forsyningspligtydelser
(13403/00 + COR 1 + ADD 1 + 2 (f,en))

•  Erklæring om de særlige forhold, der kendetegner sporten i Europa og dens sociale
funktioner, og som der skal tages hensyn til ved gennemførelsen af de fælles politikker
(13948/00)

•  "Bedre lovgivning 2000" (beretning fra Kommissionen)
(14253/00)

•  Rapport fra formandskabet og generalsekretariatet for Rådet om en mere effektiv procedure
for fælles beslutningstagning
(13316/1/00 REV 1, 14144/00)

•  Udkast til Rådets resolution om anvendelsen af nationale ordninger med faste bogpriser
(13343/00 REV 1 (fi))

•  Udkast til Rådets resolution om støtte til filmsektoren og den audiovisuelle sektor
(13345/00)

•  Kommissionens arbejdsdokument vedrørende artikel 299, stk. 2 - en strategi for bæredygtig
udvikling i regionerne i den yderste periferi
(7072/00, SEK(2000) 2192)

* * *
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