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– toteaa kansainvälisestä muuttoliikkeestä ja kehityksestä YK:ssa pian käytävän korkean 

tason vuoropuhelun merkityksen ja sen, että EU:n on muodostettava asiaa koskeva 

yhteinen kanta, jossa muuttoliikkeiden kehitysnäkökohdat otetaan johdonmukaisesti 

huomioon; 

– kehottaa jatkamaan keskustelua laillista maahanmuuttoa koskevasta komission 

toimintapoliittisesta suunnitelmasta. 

 

9. Eurooppa-neuvosto kehottaa nopeuttamaan EU:n terrorismin vastaisen strategian mukaisesti 

sovittujen toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa, radikalisoitumisen ja värväyksen vastainen 

strategia mukaan lukien. On myös nopeutettava työskentelyä elintärkeiden toimintojen 

turvaamiseksi. Eurooppa-neuvosto odottaa tässä yhteydessä komission ensimmäistä ohjelmaa 

sekä konkreettisia ehdotuksia tunnistusteknologioista. Neuvostoa ja komissiota pyydetään 

myös kehittämään toimenpiteitä, joilla torjutaan Internetin väärinkäyttöä terroritarkoituksiin, 

kunnioittaen kuitenkin samalla perusoikeuksia ja -periaatteita. 

 

10. Haagin ohjelman uudelleentarkastelun yhteydessä Eurooppa-neuvosto pyytää tulevaa 

puheenjohtajavaltiota Suomea tarkastelemaan tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 

mahdollisuuksia parantaa päätöksentekoa ja toimintaa nykyisten perussopimusten pohjalta 

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla. 

 

11. Eurooppa-neuvosto panee merkille Euroopan perusoikeusviraston perustamisessa 

saavutetun edistymisen ja kehottaa toteuttamaan tarpeelliset toimet mahdollisimman pian, 

jotta virasto voi aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2007. 

 

12. Poliittisesti on välttämätöntä parantaa unionin valmiuksia reagoida hätätilanteisiin, 

kriiseihin ja suuronnettomuuksiin sekä unionin alueella että sen ulkopuolella. 

Hätätilanteissa kansalaiset oikeutetusti odottavat nopeaa ja tehokasta toimintaa. Vaikka 

jäsenvaltioilla on vastuu hätätilanteiden hoidosta alueellaan ja kansalaistensa auttamisesta 

ulkomailla, Euroopan unioni voi aktiivisen solidaarisuuden hengessä osallistua työhön 

koordinoimalla poliittista toimintaa ja auttamalla käytettävissä olevien voimavarojen 

järjestämisessä ja koordinoinnissa pyydettäessä. 
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13. Eurooppa-neuvosto hyväksyy puheenjohtajavaltion selvityksen unionin hätä- ja 

kriisitilavalmiuksien vahvistamisesta (asiak. 10551/06). Asiakirjassa esitetään ne monet 

käytännön toimenpiteet ja päätökset, joiden tarkoituksena on parantaa käytettävissä olevien 

voimavarojen koordinointia ja toimittamista, toimittaa apua nopeasti sinne, missä sitä 

tarvitaan, ja varmistaa tehokkaampi konsuliviranomaisten antama suojelu EU:n kansalaisille 

kolmansissa maissa. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Michel Barnierin toukokuussa 2006 

toimittamaan kertomukseen tärkeänä puheenvuorona keskusteluissa. 

 

14. Itävallan puheenjohtajakaudella tehdyn työn pohjalta erityishuomion kohteeksi on nyt 

asetettava: 

 

– Euroopan unionin nopean toiminnan valmiuksien edelleen kehittäminen jäsenvaltioiden 

käyttöön asettamien voimavarojen, pelastuspalveluyksiköiden, pohjalta, jotka tulisi 

määrittää ja koordinoida toiminnan tehostamiseksi, jotta toiminnalla kyetään 

varmistamaan Euroopan kansalaisten korkeatasoinen suoja; 

– sovittujen toimenpiteiden ja tehtyjen päätösten nopea täytäntöönpano 

puheenjohtajavaltion selvityksen mukaisesti. Näihin sisältyvät EU:n hätä- ja 

kriisitilakoordinoinnin järjestelyt, joilla perustetaan Brysselissä kokoontuva tilapäinen 

kriisinhallinnan johtoryhmä ja joiden on määrä olla toiminnassa 1. heinäkuuta 2006 

alkaen, sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan 

pääsihteerin suositukset, jotka koskevat jäsenvaltioiden sotilaallisten 

kuljetusvoimavarojen määrittämistä ja koordinointia katastrofivalmiuksien tukena; 

– edellä mainittujen menettelyjen ja valmiuksien testaaminen harjoituksilla sekä 

harjoituksista ja käytännön operaatioista saatujen kokemusten analysointi 

toimintavalmiuksien parantamiseksi; 

– yhteisön pelastuspalveluvalmiuksien vahvistamista koskevia komission ehdotuksia on 

Itävallan puheenjohtajakaudella viety kunnianhimoisesti eteenpäin. Neuvoston olisi 

pyrittävä hyväksymään tarvittavat oikeudelliset välineet vuoden loppuun mennessä; 

– tiiviimpi konsuliyhteistyö EU:n jäsenvaltioiden välillä, mukaan lukien joidenkin ennalta 

määriteltyjen alueiden yhteiset konsuliasioiden palvelupisteet. Tätä varten korkeana 

edustajana toimivalta pääsihteeriltä ja komissiolta pyydetään yhteistä raporttia vuoden 

2006 jälkipuoliskolla. 
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15. Neuvostoa pyydetään viemään työtä eteenpäin puheenjohtajavaltion selvityksessä olevien 

ehdotusten pohjalta ja hyödyntäen komissiolta ja korkeana edustajana toimivalta pääsihteeriltä 

saatavia aloitteita. Tuleva puheenjohtajavaltio antaa selvityksen kaikkien asiaan liittyvien 

kysymysten edistymisestä joulukuussa 2006 kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle. 

 

b) Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen globaalistuneessa maailmassa 

 

16. Eurooppa-neuvosto tarkasteli edistymistä useilla aloilla, joista oli keskusteltu Hampton 

Courtissa sekä viime vuoden kevään Eurooppa-neuvostossa ja joiden osalta tarkoituksena on 

eurooppalaisen elämäntavan edistäminen globalisaation ja demografiakehityksen edessä. 

 

17. Kestävä kehitys tarkoittaa nykyisen sukupolven tarpeiden tyydyttämistä vaarantamatta 

tulevien sukupolvien mahdollisuuksia omien tarpeidensa tyydyttämiseen. Se on yksi 

Euroopan unionin keskeisistä tavoitteista. Kestävällä kehityksellä pyritään turvaamaan 

maapallon kyky ylläpitää elämää sen kaikissa muodoissa. Se perustuu demokratiaan, 

sukupuolten tasa-arvoon, yhteisvastuullisuuteen, oikeusvaltion periaatteeseen ja 

perusoikeuksien kunnioittamiseen. Vaikka Göteborgin Eurooppa-neuvoston jälkeen on 

tapahtunut myönteistä kehitystä, monia haasteita on vielä jäljellä. Eurooppa-neuvosto 

hyväksyy tästä syystä kunnianhimoisen ja kokonaisvaltaisen EU:n kestävän kehityksen 

uudistetun strategian (asiak. 10117/06). Eurooppa-neuvosto aikoo tarkkaan seurata ja 

tarkastella säännöllisesti tämän strategian täytäntöönpanoa. 

 

18. Eurooppa-neuvosto panee merkille komission vihreän kirjan Euroopan unionin tulevasta 

meripolitiikasta ja pitää myönteisenä laajan keskustelun käynnistämistä ehdotuksista, jotka 

komission odotetaan esittävän syksyllä 2007. 

 


