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1. Eurooppa-neuvoston kokousta edelsi Euroopan parlamentin puhemiehen Josep Borrellin 

puheenvuoro, jota seurasi näkemysten vaihto. 

 

I EUROOPPA KUUNTELEE 

 

2. Valtion- tai hallitusten päämiehet päättivät kesäkuussa 2005 pohdinta-ajasta, jolloin kaikissa 

jäsenvaltioissa käytäisiin laaja keskustelu, johon osallistuisivat kansalaiset, 

kansalaisyhteiskunta, työmarkkinaosapuolet, kansalliset parlamentit ja poliittiset puolueet 

Euroopan unionin toimielinten myötävaikutuksella. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen 

jäsenvaltioissa kansallisen keskustelun yhteydessä tehtyihin lukuisiin aloitteisiin sekä 

puheenjohtajavaltion Itävallan järjestämiin tapahtumiin, erityisesti Salzburgissa 27. ja 

28. tammikuuta 2006 pidettyyn konferenssiin "The Sound of Europe". Eurooppa-neuvosto 

kiittää komissiota sen osallistumisesta pohdinta-ajan työskentelyyn K-suunnitelmallaan ja 

Euroopan parlamenttia tämän yhdessä Itävallan parlamentin kanssa 8. ja 9. toukokuuta 2006 

järjestämästä parlamenttien yhteisestä kokouksesta, jossa käsiteltiin Euroopan tulevaisuutta. 

Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen toimielinten ja jäsenvaltioiden aikomukseen jatkaa 

toimiaan kansalaisten saamiseksi mukaan keskusteluun Euroopan arvoista 21. vuosisadalla. 

Se ilmaisi myös tyytyväisyytensä komission esittämään asiakirjaan "Kansalaisen 

toimintasuunnitelma Euroopalle" (A Citizen's Agenda for Europe). 

 

3. Eurooppa-neuvosto suoritti pohdinta-aikaa koskevan ensimmäisen arvioinnin. Arviointi 

suoritettiin puheenjohtajavaltion ja neuvoston sihteeristön laatiman kirjallisen selvityksen 

pohjalta, joka perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin kansallisista keskusteluista 

(asiak. 9701/1/06 REV 1), K-suunnitelma-aloitteeseen ja valkoiseen kirjaan eurooppalaisesta 

viestintäpolitiikasta. Vaikka kaikissa käydyissä julkisissa keskusteluissa esitettiin 

huolenaiheita, kansalaiset ovat yhä sitoutuneet Euroopan yhteiseen hankkeeseen. Tiiviimpi 

vuoropuhelu kansalaisten kanssa edellyttää asianmukaisia keinoja ja sitoutumista. Kansalaiset 

odottavat unionilta, että se osoittaa tuovansa lisäarvoa reagoimalla haasteisiinsa ja 

mahdollisuuksiinsa: rauhan, vaurauden ja solidaarisuuden varmistaminen, turvallisuuden 

lisääminen sekä kestävän kehityksen ja eurooppalaisten arvojen edistäminen nopeasti 

globaalistuvassa maailmassa. 
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4. Unionin sitoumus tulla demokraattisemmaksi, avoimemmaksi ja tehokkaammaksi ei rajoitu 

vain pohdinta-aikaan. Eurooppa-neuvosto vahvistaa uudelleen sitoumuksensa sellaiseen 

unioniin, joka saa aikaan kansalaisten odottamat konkreettiset tulokset, luottamuksen 

vahvistamiseksi II jaksossa esitetyn mukaisesti. 

 

II EUROOPPA TYÖSKENTELEE 

 

a) Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden edistäminen 

 

5. Haagin ohjelmassa sovittujen toimenpiteiden, joiden avulla unioni voi käsitellä sellaisia 

ongelmia kuin laiton maahanmuutto, ihmiskauppa, terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus ja 

taata samalla perusvapauksien ja -oikeuksien kunnioittamisen, edistymistä arvioidaan 

joulukuussa 2006. 

 

6. Tällä välin tarvitaan lisätoimia erityisesti seuraavissa asioissa: 

 

– Jatkona Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämiselle ja Schengenin säännöstön 

täytäntöönpanossa uusissa jäsenvaltioissa saavutetulle edistymiselle viimeistellään 

ripeästi rajavalvontaa ja poliisiyhteistyötä koskevat lainsäädäntötoimet ja saatetaan 

tekniset valmistelut päätökseen EU:n tasolla ja kansallisella tasolla, jolloin Schengenin 

tietojärjestelmä huhtikuuhun 2007 mennessä ja viisumitietojärjestelmä vuonna 2007 

saadaan toimintakuntoon, mikä, edellyttäen että kaikki vaatimukset Schengenin 

säännöstön soveltamiseksi ovat täyttyneet, valmistaa tietä Schengen-alueen 

laajentamiselle vuonna 2007 Haagin ohjelman mukaisesti. 

– Käsitellään joutuisasti komission ehdotusta yhteisten viisumikeskusten perustamisesta 

ja biometristen tunnistetietojen keruusta viisumitarkoituksissa ja käynnistetään 

pilottihanke sekä edistetään yhteisön viisumisäännöstöä koskevaa työskentelyä. 

– Käsitellään viisumien myöntämisen helpottamista ja takaisinottoa koskevia 

sopimuksia viisumimenettelyjen helpottamista koskevassa yhteisessä lähestymistavassa 

määritellyn menetelmän ja näkökohtien pohjalta aloittaen kesäkuun 2003 ja kesäkuun 

2005 Eurooppa-neuvoston päätelmissä tarkoitetuista Eurooppaa lähentyvistä maista. 
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– Vahvistetaan edelleen käytännön yhteistyötä yhteisen eurooppalaisen 

turvapaikkajärjestelmän kehittämiseksi, edistytään ripeästi asiaan liittyvissä 

ehdotuksissa, mukaan lukien Euroopan pakolaisrahastoa koskevat muutokset, sekä 

alueellisten suojeluohjelmien toteuttamisessa (Ukraina, Moldova, Valko-Venäjä ja 

Tansania). 

– Edistytään edelleen siviili- ja rikosoikeudellisen yhteistyön vahvistamisessa, saatetaan 

päätökseen erityisesti neuvottelut, jotka koskevat rikosoikeudellisissa menettelyissä 

noudatettavia syytetylle kuuluvia prosessuaalisia oikeuksia sekä puitepäätöksiä 

eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä, vastavuoroisen tunnustamisen 

periaatteen soveltamisesta vapausrangaistusten täytäntöönpanossa ja henkilötietojen 

suojaamisesta. 

– Tiivistetään poliisiyhteistyötä erityisesti vahvistamalla Europolin mahdollisuuksia 

osallistua operaatioiden tukemiseen. 

– Jatketaan ihmiskaupan torjumista EU:n toimintasuunnitelman pohjalta ja Eurojustin, 

Europolin ja EU:n poliisipäälliköiden operatiivisen toimintaryhmän voimavaroja täysin 

hyödyntäen. 

 

7. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille turvallisuuskumppanuutta koskevan Wienin 

julistuksen, jonka EU:n jäsenvaltiot ja naapurimaat hyväksyivät Wienissä 4. ja 5. toukokuuta 

2006 pidetyssä ministerikonferenssissa, ja Venäjän federaation ja Amerikan yhdysvaltojen 

osallistumisen. Eurooppa-neuvosto panee merkille ensimmäiset toimet kumppanuuden 

luomiseksi, esimerkiksi yhteistyön parantamisen EU:n ja Länsi-Balkanin alueen maiden 

välillä järjestäytyneen rikollisuuden, lahjonnan, laittoman maahanmuuton ja terrorismin 

torjumiseksi. Eurooppa-neuvosto panee merkille myös "Wienin aloitteen", joka koskee 

tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävää EU:n, Venäjän federaation ja Amerikan yhdysvaltojen 

kolmikantayhteistyötä oikeus- ja sisäasioissa, ja kehottaa tulevia puheenjohtajavaltioita 

harkitsemaan, kuinka aloitetta voitaisiin edistää. Eurooppa-neuvosto kehottaa jatkamaan 

YOS-ulkosuhdealan strategian ripeää täytäntöönpanoa oikeus- ja sisäasioita koskevien 

politiikkojen ja ulkoisten politiikkojen koordinoinnin ja niiden keskinäisen 

johdonmukaisuuden lisäämiseksi. 
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8. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieleen, että tasapainoinen ja kattava lähestymistapa on tärkeää 

ottaen huomioon lisääntyneen yhteistyön ja tarpeen ottaa uusia edistysaskelia 

muuttoliikeasioissa EU:n ulkopuolisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa erityisesti unionin 

itä- ja kaakkoispuolella ja Välimeren alueella sijaitsevilla naapurialueilla. Joulukuussa 2005 

sovitun maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan kehittäminen on 

unionin keskeisiä painopisteitä. Viimeaikaiset tapahtumat vahvistavat tätä näkemystä. Tässä 

yhteydessä Eurooppa-neuvosto odottaa komission selvitystä Hampton Courtin kokouksen 

jatkotoimista maahanmuuttoa ja turvallisuutta koskevissa kysymyksissä, joka on tarkoitus 

esittää sen joulukuussa 2006 pidettävässä kokouksessa. Sitä ennen Eurooppa-neuvosto: 

 

– ilmaisee tyytyväisyytensä komission, EU:n rajaturvallisuusviraston ja joidenkin 

jäsenvaltioiden konkreettisiin yhteistyötoimiin Kanariansaarten ja Välimeren alueen 

viimeaikaisten tapahtumien johdosta. Eurooppa-neuvosto kehottaa tehostamaan 

merialan operatiivista yhteistyötä riittävien valvontavalmiuksien kehittämiseksi 

merirajoille ja toimia raja-alueiden nopean toiminnan ryhmien perustamiseksi; 

– korostaa, että on ensisijaisen tärkeää kehittää maahanmuuttoa koskevaa yhteistyötä 

Afrikan maiden ja naapurivaltioiden kanssa, ja esittää, että yleisafrikkalaisessa 

maahanmuuttoa ja kehitysyhteistyötä käsittelevässä konferenssissa käytäisiin 

tasapainoinen maahanmuuttoa koskeva keskustelu Afrikan valtioiden, alueellisten 

järjestöjen ja Afrikan unionin kanssa; 

– panee tyytyväisenä merkille Rabatissa pidetyn Euro–Afrikka-ministerikokouksen sekä 

muut alueellisesti painotetut konferenssit alkuna säännölliselle Afrikan maiden kanssa 

käytävälle laajalle vuoropuhelulle ja maahanmuuttoa koskevan EU:n ja AKT-maiden 

(Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat) välisen vuoropuhelun (Cotonoun sopimuksen 

13 artiklan nojalla); 

– palauttaa mieliin Barcelonan toimintasuunnitelmassa esitetyn sitoumuksen järjestää 

Euro–Välimeri-ministerikokous muuttovirtojen hallinnasta ja tähdentää maahanmuuttoa 

koskevaa yhteistyötä naapuruuspolitiikan tärkeänä osana. 

– odottaa komission tiedonantoa tulevista painopisteistä ja jatkotoimista laittoman 

maahanmuuton alalla; 
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– kehottaa panemaan täytäntöön Aeneas-ohjelmasta rahoitettavat maahanmuuttoa 

koskevat hankkeet, joilla annetaan taloudellista ja teknistä tukea kolmansien maiden 

auttamiseksi hallinnoimaan paremmin kaikkia muuttovirtoihin liittyviä näkökohtia; 

– 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, niin 

että 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 
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koordinoimalla poliittista toimintaa ja auttamalla käytettävissä olevien voimavarojen 

järjestämisessä ja koordinoinnissa pyydettäessä. 

13. Eurooppa-neuvosto hyväksyy puheenjohtajavaltion selvityksen unionin hätätila- ja 

kriisivalmiuksien 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 voimavarojen edelleenkehittäminen 

jäsenvaltioiden käyttöön asettamien välineiden, esimerkiksi pelastuspalveluyksiköiden, 

pohjalta, jotka tulisi eritellä 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 hätätila- ja 

kriisikoordinoinnin järjestelyt, joilla Brysseliin perustettiin tilapäinen kriisinhallinnan 

johtoryhmä, jonka on määrä aloittaa toimintansa 1. heinäkuuta 2006, sekä yhteisen 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan pääsihteerin suositukset, 

jotka koskevat jäsenvaltioiden sotilaallisten kuljetusvoimavarojen määrittämistä ja 

koordinointia katastrofivalmiuksien tukena; 

– edellä mainittujen menettelyjen soveltaminen ja voimavarojen käyttö sekä harjoituksista 

ja käytännön operaatioista saatujen kokemusten analysointi katastrofivalmiuksien 

parantamiseksi; 

– yhteisön pelastuspalveluvoimavarojen vahvistamista koskevaa komission työtä 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 
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edustajana toimivalta pääsihteeriltä ja komissiolta pyydetään yhteistä raporttia vuoden 

2006 jälkipuoliskolla. 

 

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 

merenkulkupolitiikasta ja pitää myönteisenä laajan keskustelun käynnistämistä ehdotuksista, 

jotka komission odotetaan esittävän syksyllä 2007. 
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19. Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, joka edellyttää maailmanlaajuisia 

ratkaisuja. Eurooppa-neuvosto odottaakin, että asiasta käytäviä keskusteluja jatketaan 

tuloksekkaasti ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen 

(UNFCCC) ja Kioton pöytäkirjan mukaisesti, jotta vuoden 2012 jälkeisen kauden 

järjestelyissä päästään ajallaan neuvoston tavoitteeseen, jonka mukaan maapallon lämpötila 

nousee enintään 2°C suhteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon. Tämän vuoksi 

neuvosto vaatii vastedes kaikilla alan monenvälisillä foorumeilla, kuten kaikkien UNFCCC:n 

osapuolten kanssa, perusteellista ja avointa vuoropuhelua tulevista toimista ja kansainvälisestä 

tavoitteesta sopimisesta. Lisäksi Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota antamaan viipymättä 

kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 

kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin täytäntöönpanosta 

saaduista kokemuksista, pk-yritysten tilanteen huomioon ottaen, ja tarvittaessa siihen liittyviä 

ehdotuksia. 

 

20. Uudistetussa Lissabonin strategiassa painopisteiksi on täysin kestävän kehityksen strategian 

mukaisesti otettu kansalaisten kannalta tärkeimmät asiat eli työpaikat ja kasvu. Erityisesti 

siinä korostetaan panostamista osaamiseen ja innovointiin, yritysten ja varsinkin pk-yritysten 

liiketoimintapotentiaaliin ja ensisijaisten ryhmien työllistämiseen. Eurooppa-neuvosto on 

tyytyväinen komission ja jäsenvaltioiden aikomukseen jatkaa päättäväisesti Lissabonin 

strategian täytäntöönpanoa sekä varmistaa talous- ja rahaliiton moitteeton toiminta. 

Työllistettyjen määrä EU:ssa kasvoi vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen päättyneen 

vuoden aikana 1,8 miljoonalla. 

 

21. Erityisesti Eurooppa-neuvosto: 

 

– pitää myönteisenä, että neuvostossa päästiin yhteisymmärrykseen palveludirektiivistä, 

ja kehottaa saattamaan lainsäädäntöprosessin ripeästi päätökseen; 

– palauttaa mieleen yksinkertaisen, avoimen ja helposti sovellettavan lainsäädännön 

merkityksen sekä sen, että on tärkeää lujittaa kuluttajien ja yritysmaailman luottamusta 

sisämarkkinoihin; 

– korostaa yhtenäismarkkinoiden merkitystä, pitää myönteisenä sitä, että komissio aikoo 

tarkastella niitä yleisesti ja antaa sen jälkeen konkreettisia ehdotuksia sisämarkkinoiden 
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toteuttamiseksi ja niiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi; väliraportti annetaan 

ennen maaliskuussa 2007 pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta; 

– painottaa unionin toiminnan sosiaalisten näkökohtien merkitystä. Se pitää 

myönteisenä, että Euroopan komissio aikoo kartoittaa EU:n sosiaalista todellisuutta, ja 

kehottaa komissiota esittämään väliraportin ennen maaliskuussa 2007 pidettävää 

Eurooppa-neuvoston kokousta; komission, neuvoston ja parlamentin tulisi kiinnittää 

yhtenäisessä vaikutustenarvioinnissa asianmukaista huomiota EU:n lainsäädännön 

sosiaalisiin vaikutuksiin ottaen myös sukupuolinäkökulman huomioon naisten ja 

miesten tasa-arvoa koskevan eurooppalaisen sopimuksen mukaisesti; 

– kehottaa komissiota nopeuttamaan teollisuuspolitiikkaa koskevassa tiedonannossaan 

esitettyjä aloitteita koskevaa työskentelyä, jotta asiaa koskeva tilannearvio voidaan 

esittää vuoden 2007 alkupuoliskolla; 

– korostaa panostamista osaamiseen ja innovointiin, pitää myönteisenä, että 

kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelmasta saatiin aikaan lopullinen yhteisymmärrys, ja 

innovoinnin sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseksi kehottaa hyväksymään 

pikaisesti seitsemännen puiteohjelman ja EIP:n riskinjaon rahoitusvälineen; 

– kehottaa korkeakoulujen tulevista haasteista laaditun komission tiedonannon 

edellyttämiin jatkotoimiin ja kannustaa jäsenvaltioita edistämään huippuosaamista ja 

tukemaan korkeakoulualan nykyaikaistamista, rakenneuudistusta ja innovointia sen 

mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja Euroopan tukemiseksi kasvun lisäämisessä ja 

työpaikkojen luomisessa; 

– toteaa uudelleen, että huipputason tutkimus- ja innovaatioyhteisöjen välistä 

verkottumista ja synergiaa Euroopassa lisäävien muiden toimien ohella Euroopan 

teknologiainstituutti, joka toimii yhteistyössä olemassa olevien kansallisten laitosten 

kanssa, on tärkeä askel korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välisen kuilun 

poistamisessa; Eurooppa-neuvosto odottaa, että komissio esittää syksyllä 2006 

Euroopan tutkimusneuvostoa, jäsenvaltioita ja sidosryhmiä kuultuaan virallisen 

ehdotuksen instituutin perustamisesta; 

– korostaa, että on tärkeää käsitellä suoraan kansalaisia koskevia asioita, kuten 

elintarvikkeiden turvallisuutta ja kuluttajansuojaa, ja ilmaisee tässä yhteydessä 

tyytyväisyytensä komission muutettuun päätösehdotukseen yhteisön 

kuluttajapoliittisesta toimintaohjelmasta (2007–2013); 
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– korostaa voimavarojen yhdistämisen tuomaa lisäarvoa harvinaissairauksien, kuten 

synnynnäisen rakkulaihottuman ja mukopolysakkaridoosin, torjumisessa kiinnittäen 

erityistä huomiota lapsiin; Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen seitsemännen 

puiteohjelman yhteydessä toteutettaviin yhteisiin tutkimustoimiin ennaltaehkäisevien, 

diagnostisten ja hoitotoimenpiteiden kehittämiseksi ja kehottaa komissiota tukemaan 

jäsenvaltioiden pyrkimyksiä tällä alalla hyödyntämällä täysimääräisesti asiaa koskevia 

EU:n välineitä erityisesti tutkimuksen ja kansanterveyden aloilla. 

 

22. Maaliskuussa 2006 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi päätelmissään määrittämään 

Euroopan energiapolitiikan ja kehotti komissiota ja neuvostoa valmistelemaan joukon 

toimia selkeine aikatauluineen, jotta keväällä 2007 kokoontuva Eurooppa-neuvosto voi 

hyväksyä painopisteet määrittelevän toimintasuunnitelman. 

 

23. Energiahuollon varmuuden ulkoiset näkökohdat ovat tärkeä osa tätä yleistä politiikkaa, ja ne 

on sisällytettävä toimintasuunnitelmaan. Tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto suhtautuu 

myönteisesti komission ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteiseen 

asiakirjaan: se on vankka perusta politiikalle, jota harjoitetaan yhteisvastuullisesti ja jonka 

tarkoituksena on taata luotettavat, kohtuuhintaiset ja kestävät energiavirrat unioniin. Se pyytää 

komissiota ottamaan tämän asianmukaisesti huomioon laatiessaan strategista tarkasteluaan. Se 

korostaa, että on tärkeää hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia politiikkoja ja välineitä tämän 

alan ulkoisten toimien tukemiseksi. 

 

24. Eurooppa-neuvosto kehottaakin puheenjohtajavaltiota, komissiota ja yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa viemään eteenpäin työtä ulkoisen energiapolitiikan 

kehittämiseksi ja täytäntöön panemiseksi yhtenäisesti ja koordinoidusti ja kaikkia 

käytettävissä olevia välineitä, YUTP ja ETPP mukaan lukien, hyödyntäen, koska EU:n on 

jatkuvasti vastattava maailmanlaajuiseen kilpailuun pääsystä yhä niukempiin 

energialähteisiin. Tähän olisi kuuluttava strategisten kumppanuuksien kehittäminen 

tärkeimpien tuottaja-, kauttakulku- ja kuluttajavaltioiden kanssa, ja aluksi olisi keskityttävä 

seuraaviin painopisteisiin: 
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– saatetaan päätökseen neuvottelut energiaperuskirjaan liittyvästä 

kauttakulkupöytäkirjasta ja varmistetaan, että kaikki energiaperuskirjaa koskevan 

sopimuksen allekirjoittaneet maat ratifioivat sen; 

– pyydetään komissiota esittämään aiheita Venäjän kanssa tehtävälle energiasopimukselle 

kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen jälkeen käyttöön otettavan välineen puitteissa; 

– laajennetaan EU:n energian sisämarkkinat EU:n naapureihin (tähän kuuluu myös 

energiayhteisön perustamissopimuksen laajentaminen); 

– käytetään tehokkaammin Euroopan naapuruuspoliittista mekanismia tavoitteiden 

edistämiseen; Algerian kanssa käytävän vuoropuhelun tehostaminen on tässä 

yhteydessä erityisen tärkeää; 

– tuetaan ympäristönäkökohtien kanssa yhdenmukaisia infrastruktuurihankkeita, joiden 

tarkoituksena on avata uusia toimitusreittejä energiatuonnin monipuolistamiseksi 

kaikkien jäsenvaltioiden eduksi; 

– sisällytetään EU:n energiatavoitteet täysin EU:n kauppapolitiikkaan ja edistetään niitä 

tarvittaessa WTO:n puitteissa; 

– kiinnitetään erityistä huomiota energiaan unionin suhteissa tärkeimpiin kolmansia maita 

edustaviin kumppaneihin. 

 

25. Eurooppa-neuvosto korostaa, että on edelleen monipuolistettava energialähteitä, edistettävä 

uusiutuvien energialähteiden kehittämistä ja tehostettava energian käyttöä. Se muistuttaa tässä 

yhteydessä, että kunkin jäsenvaltion on valittava omat energialähteensä. 

 

26. Euroopan unioni aikoo aktiivisesti edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua kaikin olemassa 

olevin järjestelyin, muun muassa Barcelonan prosessin, Anna Lindh -säätiön ja kulttuurien 

liittoutuman avulla. Erityisesti olisi korostettava vapaiden tiedotusvälineiden ja 

kansalaisyhteiskunnan sekä niiden edistämisen roolia tässä yhteydessä.  

 

27. Eurooppa-neuvosto suhtautuu myönteisesti puheenjohtajavaltion ja Euroopan komission 

Brysselissä 30. toukokuuta 2006 järjestämään kokoukseen kirkkokuntien ja uskonnollisten 

yhteisöjen johtavien edustajien kanssa. 
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28. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että tehtiin yleisiä rahoituskehyksiä koskeva 

toimielinten välinen sopimus (2007–2013), joka antaa unionille keinot toteuttaa 

politiikkojaan, ja korostaa, että tarvittavat oikeudelliset välineet olisi hyväksyttävä nopeasti. 

 

29. Eurooppa-neuvosto antaa Slovenialle kiitosta EU-jäsenyyden jälkeen saavutetusta 

lähentymisestä, joka perustuu terveeseen talous- ja rahapolitiikkaan, ja on tyytyväinen, että 

Slovenia täyttää kaikki perustamissopimuksessa vahvistetut lähentymisperusteet. Eurooppa-

neuvosto on tässä suhteessa tyytyväinen komission ehdotukseen, jonka mukaan Slovenia 

liittyisi euroalueeseen 1. tammikuuta 2007. Tämä ensimmäinen euroalueen laajentuminen 

uuteen jäsenvaltioon on merkittävä ja erittäin myönteinen askel unionin taloudellisessa ja 

rahapoliittisessa yhdentymisessä. 

 

30. Eurooppa-neuvosto antaa kiitosta myös Liettualle sen tähän mennessä saavuttamasta 

lähentymisestä ja ilmaisee tukevansa Liettuan viranomaisten toteuttamia vakauteen tähtääviä 

toimenpiteitä. 

 

c) Unionin ulkoisten politiikkojen tehostaminen sekä niiden johdonmukaisuuden ja 

näkyvyyden lisääminen 

 

31. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen huomattavaan edistymiseen uusien ulkoisen toiminnan 

välineiden osalta ja kannustaa toimielimiä saamaan joutuisasti aikaan yhteisymmärryksen 

vielä ratkaisemattomista asioista mahdollisimman pian, jotta avun toimittaminen 

1. tammikuuta 2007 alkaen voitaisiin turvata.  

 

32. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille komission puheenjohtajan esittämän 

asiakirjan "Eurooppa maailmassa" ja komission parhaillaan täytäntöön panemat sisäiset 

toimet. Eurooppa-neuvosto pyytää puheenjohtajavaltiota, neuvostoa, korkeana edustajana 

toimivaa pääsihteeriä ja komissiota tarkastelemaan kyseiseen asiakirjaan sisältyviä muita 

toimenpiteitä sekä nykyisten perussopimusten pohjalta muita toimenpiteitä, jotta mm. 

strategista suunnittelua, unionin lukuisien ulkoisen politiikan välineiden välistä 

johdonmukaisuutta ja EU:n toimielinten sekä niiden ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä 

voidaan parantaa. Eurooppa-neuvosto kiittää korkeana edustajana toimivaa pääsihteeriä tämän 
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kirjeestä, joka käsittelee Hampton Courtissa pidetyn valtion- tai hallitusten päämiesten 

epävirallisen kokouksen johdosta annettujen toimeksiantojen seurantaa. Tässä yhteydessä 

Eurooppa-neuvosto vahvistaa täyden tukensa korkeana edustajana toimivan pääsihteerin 

roolille ja toiminnalle. 

 

33. Eurooppa-neuvosto kehottaa puheenjohtajavaltiota, neuvostoa, korkeana edustajana toimivaa 

pääsihteeriä ja komissiota jatkamaan työskentelyä ja sopii tarkastelevansa kyseisten 

toimenpiteiden toteuttamista alustavasti Suomen puheenjohtajakauden lopussa. 

 

d) Unionin toiminnan tehostaminen 

 

34. Eurooppa-neuvosto sopi useista toimenpiteistä, joilla pyritään tehostamaan unionin toimintaa 

hyödyntämällä täysin nykyisten perussopimusten tarjoamat mahdollisuudet. Tähän kuuluu 

neuvoston työskentelyn avoimuuden lisääminen ja unionin toimintaan osallistuvien eri 

toimijoiden tehtävien selkiyttäminen. 

 

35. Ensi käden tietojen antaminen kansalaisille unionin toiminnasta on edellytyksenä sille, että 

kansalaisten luottamus unionia kohtaan lisääntyy. Eurooppa-neuvosto onkin päättänyt lisätä 

neuvoston työskentelyn avoimuutta ja hyväksyy yleisen avoimuuspolitiikan (liite I). Kaikki 

yhteispäätösmenettelyyn kuuluvat neuvoston keskustelut ovat tästä lähtien julkisia. Se pyytää 

neuvostoa ryhtymään tarvittaviin toimiin tämän uuden toimintalinjan toteuttamiseksi 

käytännössä ja tarkastelemaan toimien täytäntöönpanoa kuuden kuukauden kuluttua, jotta 

voidaan arvioida niiden vaikutusta neuvoston työskentelyn tehokkuuteen. 

 

36. Ottaen huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden tärkeyden Eurooppa-neuvosto 

on tyytyväinen puheenjohtajavaltion Itävallan aloitteeseen järjestää St. Pöltenissä 

toissijaisuusperiaatetta käsitellyt konferenssi 18. ja 19. huhtikuuta 2006. Konferenssi oli 

jatkoa viime vuonna Haagissa pidetylle konferenssille. Näissä konferensseissa kehiteltyjä 

ajatuksia olisi tarkasteltava ja tulevia puheenjohtajavaltioita olisi kannustettava vuorollaan 

viemään tätä aloitetta eteenpäin. 
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37. Eurooppa-neuvosto toteaa, että Euroopan unionin lainsäädäntöprosessi ja kansalliset 

lainsäädäntöprosessit ovat toisistaan riippuvaisia. Se pitää sen vuoksi myönteisenä komission 

sitoumusta saattaa kaikki uudet ehdotukset ja lausuntoasiakirjat suoraan jäsenvaltioiden 

parlamenttien saataville. Se pyytää parlamentteja ottamaan niihin kantaa politiikan muotoilun 

parantamiseksi. Komissiota pyydetään ottamaan asianmukaisesti huomioon parlamenttien 

huomautukset etenkin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden osalta. Jäsenvaltioiden 

parlamentteja kannustetaan lujittamaan yhteistyötä toissijaisuuden valvonnassa yhteisöasioita 

käsittelevien elinten konferenssin (COSAC) puitteissa. 

 

38. Eurooppa-neuvosto muistuttaa myös, että Euroopan unionin toiminnan tuoman lisäarvon 

ilmaiseminen selkeämmin EU-lainsäädännössä voi edistää kansalaisten luottamusta Euroopan 

yhteiseen hankkeeseen. Eurooppa-neuvosto kehottaakin neuvostoa, Euroopan parlamenttia ja 

komissiota johdonmukaisesti tarkistamaan, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita 

koskevassa pöytäkirjassa vahvistettuja periaatteita ja suuntaviivoja noudatetaan 

asianmukaisesti. 

 

39. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen myös siihen, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja 

komissio pääsivät myönteiseen tulokseen komiteamenettelyn uudistamisessa, mikä tarjoaa 

tyydyttävän horisontaalisen ratkaisun. Äskettäin hyväksytyt säännökset tehostavat 

lainsäätäjän suorittamaa valvontaa komission täytäntöönpanovallan osalta 

yhteispäätösmenettelyyn kuuluvilla aloilla, ja näin ollen ne parantavat komiteamenettelyjä. 

 

40. Eurooppa-neuvoston viime kokouksen jälkeen on tapahtunut edistystä kaikilla sääntelyn 

parantamisen aloilla. Kaikkia toimielimiä ja jäsenvaltioita kehotetaan noudattamaan vuonna 

2003 tehdyn, parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen mukaisia 

sitoumuksiaan. Eurooppa-neuvosto kehottaa jäsenvaltioita tekemään kansallisella tasolla ja 

myös kansallisten uudistusohjelmiensa kautta aloitteita yritysten hallinnollisten rasitteiden 

vähentämiseksi. Se pyytää komissiota raportoimaan jäsenvaltioiden ja yhteisön edistymisestä 

vuoden 2007 alkuun mennessä. Kevään Eurooppa-neuvoston tulisi esittää päätelmät 

lisätoimista. Etusija olisi annettava tarpeettomien hallinnollisten rasitteiden vähentämiselle, 

sillä ne muodostavat merkittävän esteen innovoivalle ja tietämyskeskeiselle taloudelle ja ovat 

erityisen haitallisia pienille ja keskisuurille yrityksille. Ottaen huomioon, että jotkut 
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jäsenvaltiot ovat jo asettaneet tavoitteeksi hallinnollisten rasitteiden vähentämisen 

25 prosentilla, Eurooppa-neuvosto on vakuuttunut, että EU:n tasolla voitaisiin asettaa 

vastaavia tavoitteita ja kehottaa komissiota tekemään asianmukaisia ehdotuksia hyvissä ajoin 

ennen kevään Eurooppa-neuvostoa. 

 

41. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen, että 

 

– kattavaa ja yhtenäistä vaikutustenarviointia käytetään kaikissa toimielimissä yhä 

enemmän päätöksenteossa tärkeänä osana päätöksentekoprosessia. 

– komission ohjelmaa nykyisen lainsäädännön yksinkertaistamiseksi pannaan 

täytäntöön. Se odottaa kiinnostuneena vuoden 2006 jälkipuoliskolla annettavaa 

komission kertomusta ohjelman täytäntöönpanosta ja pyytää kaikkia neuvoston 

asianomaisia kokoonpanoja asettamaan etusijalle erityiset yksinkertaistamista koskevat 

ehdotukset. Se korostaa myös, että on tärkeää ulottaa yksinkertaistamisohjelma 

Euroopan talouden kaikille keskeisille aloille noudattaen samalla yhteisön säännöstöä. 

– komissio sai tuloksellisesti päätökseen vuotta 2005 koskevan lakiehdotusten seulonnan 

ja kehottaa komissiota jatkamaan käsiteltävänä olevien ehdotusten seulontaa. 
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III KATSE TULEVAISUUTEEN  

 

a) Uudistuksen jatkaminen: Perustuslakisopimus 

 

42. Eurooppa-neuvoston 16. ja 17. kesäkuuta 2005 pidetyssä kokouksessa valtion- ja hallitusten 

päämiehet sopivat palaavansa kysymykseen perustuslakisopimuksen ratifioinnista vuoden 

2006 alkupuoliskolla tehdäkseen kokonaisarvion osana pohdinta-aikaa aloitetuista 

kansallisista keskusteluista ja sopiakseen etenemistavasta. 

 

43. Perustuslakisopimuksen on kesäkuun 2005 jälkeen ratifioinut viisi jäsenvaltiota, ja sen 

ratifioineita jäsenvaltioita on nyt kaikkiaan 15. Kaksi jäsenvaltiota ei ole voinut ratifioida 

sopimusta, ja kahdeksan on vielä saatettava ratifiointiprosessi päätökseen; yksi näistä on 

äskettäin aloittanut ratifiointimenettelyn. On toivottavaa, että prosessi saatetaan päätökseen 

kesäkuussa 2005 annettujen päätelmien mukaisesti. 

 

44. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieleen kesäkuussa 2005 antamansa päätelmät ja on 

tyytyväinen kansallisten keskustelujen yhteydessä tehtyihin lukuisiin aloitteisiin sekä 

komission ja Euroopan parlamentin osallistumiseen pohdinta-ajan työskentelyyn. Olisi 

tehostettava ponnistuksia, joilla lisätään ja laajennetaan Euroopan kansalaisten kanssa 

käytävää vuoropuhelua, myös komission K-suunnitelmasta. 

 

45. Pohdinta-aika on yleisesti ottaen ollut hyödyllinen, sillä se on suonut unionille 

mahdollisuuden arvioida ratifiointiprosessin yhteydessä esitettyjä kysymyksiä ja 

huolenaiheita. Eurooppa-neuvosto katsoo, että työskentelyä on vielä jatkettava kesäkuun 2005 

jälkeen saavutettujen tulosten pohjalta samanaikaisesti käynnissä olevan ratifiointiprosessin 

aikana, ennen kuin voidaan tehdä perustuslakisopimuksen tulevaisuutta koskevia päätöksiä. 

 

46. Vuoden kestäneen pohdinta-ajan jälkeen olisi työskentelyssä nyt keskityttävä konkreettisten 

tulosten aikaansaamiseen ja hankkeiden täytäntöönpanoon. Eurooppa-neuvosto on yhtä mieltä 

kaksitahoisesta lähestymistavasta. Yhtäältä olisi hyödynnettävä nykyisten perussopimusten 

tarjoamia mahdollisuuksia kansalaisten odottamien konkreettisten tulosten toteuttamiseksi. 
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47. Toisaalta puheenjohtajavaltio esittää vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla kokoontuvalle 

Eurooppa-neuvostolle jäsenvaltioiden yksityiskohtaiseen kuulemiseen perustuvan selvityksen. 

Sen tulisi sisältää tilannearvio perustuslakisopimuksesta käytävästä keskustelusta ja siinä 

tulisi tarkastella tulevan kehityksen vaihtoehtoja. 

 

48. Tämän jälkeen Eurooppa-neuvosto tarkastelee selvitystä. Tämän tarkastelun tulokset toimivat 

pohjana päätöksille siitä, kuinka uudistusprosessia voidaan jatkaa, ottaen huomioon että 

tarvittaviin toimiin on ryhdyttävä viimeistään vuoden 2008 jälkipuoliskon aikana. 

Kulloisellakin puheenjohtajavaltiolla on pohdinta-ajan kuluessa erityinen vastuu tämän 

prosessin jatkuvuuden varmistamisesta. 

 

49. Eurooppa-neuvosto kehottaa EU:n johtajia antamaan 25. maaliskuuta 2007 Berliinissä 

poliittisen julkilausuman, jossa määritellään Euroopan arvot ja tavoitteet ja vahvistetaan 

heidän yhteinen sitoumuksensa niiden toteuttamiseksi Rooman sopimusten 50-vuotisjuhlan 

kunniaksi. 

 

b) Laajentuminen 

 

50. Eurooppa-neuvosto pani merkille ulkoasiainministereiden Salzburgissa 11. maaliskuuta 2006 

ja Klosterneuburgissa 27. ja 28. toukokuuta 2006 järjestetyissä epävirallisissa kokouksissa 

käydyt alustavat keskustelut laajentumisesta. Eurooppa-neuvosto päätti jatkaa ja syventää tätä 

yleistä keskustelua vuoden 2006 jälkipuoliskolla. 

 

51. Laajentuminen on osoittautunut historialliseksi tilaisuudeksi edistää rauhaa, turvallisuutta, 

vakautta, demokratiaa, oikeusvaltiota sekä kasvua ja hyvinvointia koko Euroopan unionissa. 

Laajentuminen auttaa myös Euroopan unionia kehittämään taloudestaan kilpailukykyisemmän 

ja dynaamisemman sekä paremmin valmistautumaan globalisoituneen ja muuttuvan maailman 

haasteisiin. Eurooppa-neuvosto suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti komission 

kertomukseen unionin historian viidennen laajentumisen, jonka erottamaton osa on Bulgarian 

ja Romanian liittyminen unioniin, taloudellisesta menestyksestä. 
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Bulgaria ja Romania 

 

52. Euroopan unionin yhteisenä tavoitteena on toivottaa Bulgaria ja Romania tervetulleiksi 

unionin jäseniksi tammikuussa 2007, jos ne ovat siihen valmiita. Eurooppa-neuvosto 

vahvistaa tämän kannan komission toukokuussa 2006 antaman seurantakertomuksen 

perusteella. Eurooppa-neuvosto kiittää Bulgariaa ja Romaniaa äskettäin toteutetuista 

uudistustoimista, mutta kehottaa niitä tehostamaan tinkimättä toimiaan komission 

toukokuussa 2006 antamassa seurantakertomuksessa mainittujen puutteiden korjaamiseksi 

päättäväisesti ja viipymättä. Eurooppa-neuvosto on edelleen vakuuttunut siitä, että jos vain 

tarvittavaa poliittista tahtoa löytyy, molemmat maat pystyvät korjaamaan todetut puutteet 

suunniteltuun liittymispäivään 1. tammikuuta 2007 mennessä. Se on tyytyväinen komission 

aikomukseen antaa seuraavat seurantakertomuksensa lokakuun alkuun mennessä. Eurooppa-

neuvosto kannustaa jäsenvaltioita saattamaan liittymissopimuksen ratifioinnin aikataulun 

mukaisesti päätökseen. 

 

Tulevaan laajentumiseen liittyvät yleiset kysymykset 

 

53. Eurooppa-neuvosto vahvisti noudattavansa olemassa olevia sitoumuksia ja painotti, että 

unionin yhteenkuuluvuutta ja tehokkuutta olisi pyrittävä kaikin tavoin suojelemaan. 

Tulevaisuudessa on tärkeää varmistaa, että unioni kykenee laajentuessaan toimimaan 

poliittisesti, taloudellisesti ja institutionaalisesti ja että Euroopan yhteistä hanketta 

syvennetään. Tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto keskustelee joulukuussa 2006 kaikista 

tuleviin laajentumisiin liittyvistä näkökohdista, myös unionin valmiudesta vastaanottaa uusia 

jäseniä, sekä tavoista parantaa edelleen laajentumisprosessin laatua tähän mennessä saatujen 

myönteisten kokemusten pohjalta. Se palauttaa tässä yhteydessä mieleen, että 

laajentumistahdissa on otettava huomioon unionin vastaanottovalmius. Komissiota pyydetään 

toimittamaan erityiskertomus kaikista unionin vastaanottovalmiuteen liittyvistä olennaisista 

näkökohdista esittäessään vuosittaiset tilanneselvityksensä laajentumisesta ja liittymistä 

edeltävästä prosessista. Tässä erityisessä analyysissä olisi myös tutkittava, miten kansalaiset 

suhtautuvat laajentumiseen unionissa nyt ja tulevaisuudessa, ja siinä olisi myös otettava 

huomioon, että laajentumisprosessista olisi tiedotettava asianmukaisesti unionin kansalaisille. 
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Turkki 

 

54. Eurooppa-neuvosto tarkasteli säännöstön arvioinnin edistymistä ja on tyytyväinen asiasisältöä 

koskevien liittymisneuvottelujen aloittamiseen Turkin kanssa. Turkin odotetaan jakavan 

perussopimuksissa vahvistetut arvot, tavoitteet ja oikeusjärjestyksen. Unioni on sitoutunut 

tukemaan Turkkia tämän pyrkimyksissä noudattaa unionin vaatimuksia ja 

jäsenyysvelvoitteita, Kööpenhaminan kriteerit mukaan lukien. Eurooppa-neuvosto muistuttaa 

edellisten päätelmien mukaisesti, että nykyiset neuvottelut perustuvat kunkin maan omiin 

ansioihin ja niiden eteneminen riippuu kunkin maan edistymisestä liittymiseen 

valmistautumisessa neuvottelukehyksessä esitettyjen vaatimusten osalta. Tähän kuuluu, että 

Turkki täyttää assosiaatiosopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan mukaiset velvoitteensa – niiden 

täysimääräistä täytäntöönpanoa arvioidaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 

21. syyskuuta 2005 antamassa julkilausumassa sovitun mukaisesti vuonna 2006 – sekä panee 

täytäntöön tarkistetun liittymiskumppanuuden. Eurooppa-neuvosto muistuttaa, että neuvosto 

seuraa vuoden 2006 aikana edistymistä kaikkien edellä mainitussa julkilausumassa olevien 

asiaan kuuluvien kysymysten osalta. Eurooppa-neuvosto kehottaa Turkkia tehostamaan 

uudistusprosessia ja panemaan sen täytäntöön täysimääräisesti ja tehokkaasti, jotta 

varmistetaan uudistusprosessin peruuttamattomuus ja kestävyys sekä edistyminen 

Kööpenhaminan poliittisten kriteereiden täyttämisessä, mihin kuuluu myös sitoutuminen 

hyviin naapuruussuhteisiin. Tässä yhteydessä olisi vältettävä kaikkia sellaisia toimia, jotka 

voisivat vaikuttaa kielteisesti riitojen rauhanomaista ratkaisua koskevaan prosessiin. 
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Kroatia 

 

55. Eurooppa-neuvosto tarkasteli säännöstön arvioinnin edistymistä ja on tyytyväinen asiasisältöä 

koskevien liittymisneuvottelujen aloittamiseen Kroatian kanssa. Kroatian odotetaan jakavan 

perussopimuksissa vahvistetut arvot, tavoitteet ja oikeusjärjestyksen. Unioni on sitoutunut 

tukemaan Kroatiaa tämän pyrkimyksissä noudattaa unionin vaatimuksia ja 

jäsenyysvelvoitteita, Kööpenhaminan kriteerit ja hyvät naapuruussuhteet mukaan lukien. 

Eurooppa-neuvosto muistuttaa edellisten päätelmien mukaisesti, että nykyiset neuvottelut 

perustuvat kunkin maan omiin ansioihin ja niiden eteneminen riippuu kunkin maan 

edistymisestä liittymiseen valmistautumisessa neuvottelukehyksessä esitettyjen vaatimusten 

osalta. Tähän kuuluvat vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisten velvoitteiden 

täyttäminen sekä liittymiskumppanuuden täytäntöönpano. Eurooppa-neuvosto kannustaa 

Kroatiaa jatkamaan uudistuspyrkimyksiään ja edistymään huomattavasti EU:n vaatimusten 

täyttämisessä. 
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c) Länsi-Balkan 

 

56. Eurooppa-neuvosto vahvisti uudelleen Länsi-Balkanin maiden lähentymisen Eurooppaan 

vakautus- ja assosiaatioprosessin, Thessalonikin toimintasuunnitelman ja maaliskuussa 2006 

annetun Salzburgin julistuksen mukaisesti. Tässä suhteessa Eurooppa-neuvosto vahvisti, että 

Länsi-Balkanin tulevaisuus on Euroopan unionissa. Kunkin maan edistyminen lähentymisessä 

Euroopan unioniin riippuu edelleen maan omista ansioista sen pyrkiessä noudattamaan 

Kööpenhaminan kriteereissä ja vakautus- ja assosiaatioprosessissa vahvistettuja edellytyksiä 

ja vaatimuksia, mukaan lukien täysi yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen 

rikostuomioistuimen kanssa ja hyvien naapuruussuhteiden säilyttäminen. Kaikki Länsi-

Balkanin maat ovat viime vuonna edistyneet huomattavasti lähentymisessä Euroopan 

unioniin, ja lopullisena tavoitteena on EU:n jäsenyys Thessalonikin toimintasuunnitelman 

mukaisesti. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen ensimmäisiin edistysaskeliin komission 

tiedonannon "Länsi-Balkanin maat matkalla kohti EU:ta: vakauden varmistaminen ja 

hyvinvoinnin lisääminen" täytäntöönpanossa. Euroopan unioni jatkaa Länsi-Balkanin maiden 

avustamista käytännön toimenpitein eurooppalaisen ulottuvuuden tuomiseksi lähemmäksi ja 

odottaa lähitulevaisuudessa konkreettisia tuloksia erityisesti sellaisilla aloilla kuten 

alueellinen vapaakauppa ja viisumien myöntämisen helpottaminen yhteisen lähestymistavan 

mukaisesti. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen komission aikomukseen syventää ja tehostaa 

yhteistyötään Euroopan investointipankin ja muiden Länsi-Balkanin alueella toimivien 

kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi Länsi-

Balkanin rahoitusvälinettä varten. 

 

o 

o o 
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ULKOSUHTEET 

 

57. Eurooppa-neuvosto vahvistaa pitävänsä Euroopan naapuruuspolitiikkaa tärkeänä keinona 

tehostaa yhteistyötä naapureidensa kanssa ja ulottaa vauraus, vakaus ja turvallisuus Euroopan 

unionin rajojen ulkopuolelle. Euroopan naapuruuspolitiikalla pyritään tukemaan 

naapurivaltioiden poliittisia ja taloudellisia uudistuksia kumppanuuden pohjalta yhteisiin 

arvoihin tukeutuen. Unioni aikoo päättäväisesti vahvistaa ja kehittää edelleen 

naapuruuspolitiikkaa sekä tarjota näin mahdollisuuden yhä tiiviimpiin suhteisiin ja 

huomattavaa tukea niille naapurivaltioille, jotka täyttävät uudistussitoumuksensa. 

 

58. Eurooppa-neuvosto pitää Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston välistä tuloksellista 

yhteistyötä erittäin tärkeänä ja kannustaa niitä ratkaisemaan vaikeudet, joita vielä on 

yhteistyöpöytäkirjasta käytävissä neuvotteluissa. Se antaa tunnustuksen pääministeri Jean 

Claude Junckerin raportille Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston tulevista suhteista. 

Raporttia on vielä tarkasteltava lähemmin. 

 

59. Eurooppa-neuvosto antoi julkilausumat Länsi-Balkanista (liite II), Iranista (liite III), 

Irakista (liite IV), Lähi-idän rauhanprosessista (liite V), Afrikasta (liite VI), Libanonista 

(liite VII) ja Itä-Timorista (liite VIII). 

 

60. Eurooppa-neuvosto hyväksyy puheenjohtajavaltion raportin ETPP:stä (asiak. 10418/06), 

johon sisältyy toimeksianto tulevalle puheenjohtajavaltiolle. 

 

 
__________ 
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LIITE I 
 

YLEINEN AVOIMUUSPOLITIIKKA 
 

 

Tehostaakseen avoimuutta ja vastuullisuutta Eurooppa-neuvosto sopii seuraavista toimenpiteistä, 

joilla pyritään lisäämään kansalaisten osallistumista unionin toimintaan: 

 

• Kaikkia yhteispäätösmenettelyllä annettavia säädöksiä koskevat neuvoston käsittelyt ovat 

julkisia, samoin kuin neuvoston jäsenten äänestykset ja äänestysselitykset. Neuvosto tai 

pysyvien edustajien komitea voi yksittäistapauksissa päättää, että tietyn asian käsittely ei ole 

julkinen. 

 

• Muita kuin yhteispäätösmenettelyllä annettavia säädöksiä, jotka komissio niiden merkityksen 

takia esittelee suullisesti neuvoston istunnossa, koskevat neuvoston ensimmäiset käsittelyt 

ovat julkisia. Puheenjohtajavaltio voi yksittäistapauksissa päättää, että tiettyä säädöstä 

koskevat neuvoston seuraavat käsittelyt ovat julkisia, ellei neuvosto tai pysyvien edustajien 

komitea päätä toisin. 

 

• Neuvosto järjestää säännöllisesti julkisia keskusteluja unionin ja sen kansalaisten etuja 

koskevista tärkeistä asioista. Tällaisia keskusteluja järjestetään neuvoston tai pysyvien 

edustajien komitean tehtyä asiasta päätöksen määräenemmistöllä. Tämän sitoumuksen 

toteuttaminen alkaa seuraavalla puheenjohtajakaudella, jolloin puheenjohtajavaltio tekee 

ehdotuksia kyseisistä julkisista keskusteluista ottaen huomioon asian tärkeyden ja 

merkityksen kansalaisille. 

 

• Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston keskustelut 18 kuukauden ohjelmasta ovat 

julkisia, samoin kuin neuvoston muiden kokoonpanojen keskustelut, joissa käsitellään niiden 

omia painopisteitä. Komission viisivuotisohjelman, vuosittaisen työohjelman ja vuotuisen 

toimintastrategian esittelyt sekä niitä seuraavat keskustelut ovat myös julkisia. 
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• Kaikki julkiset asioiden käsittelyt välitetään kaikilla virallisilla kielillä virtausvideota 

käyttäen, ja ne ovat saatavilla tallenteena neuvoston Internet-sivustolla vähintään kuukauden 

ajan. 

 

• Tulevaa puheenjohtajavaltiota pyydetään kehittämään yhdessä neuvoston pääsihteeristön 

kanssa uusia mahdollisuuksia julkisten keskustelujen tuntemisen lisäämiseksi, käyttäen tällöin 

keinoina erityisesti neuvoston Internet-sivustoa ja postituslistoja sekä helposti saatavilla 

olevaa ja jatkuvasti ajantasaistettua luetteloa tulevista keskusteluista, asianmukaista tausta-

aineistoa sekä suoraa viestintäyhteyttä kohdeyleisöihin. Ne työskentelevät tiiviisti yhdessä, 

jotta tiedotusvälineillä ja kansalaisilla olisi käytettävänään avoin, nopea ja teknisesti edistynyt 

viestintäpalvelu. 

 

• Neuvoston pääsihteeristö tiedottaa yleisölle etukäteen julkisten keskustelujen päivämäärät ja 

arvioidut kellonajat ja pyrkii kaikin käytännön toimin varmistamaan, että avoimuutta koskevia 

sääntöjä sovelletaan asianmukaisesti. 

 

 

________________________ 
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LIITE II 

 

 

JULKILAUSUMA LÄNSI-BALKANISTA 

 

 

Euroopan unioni vahvisti täyden tukensa toimintasuunnitelmalle, josta sovittiin Thessalonikin 

huippukokouksessa vuonna 2003, sekä vakautus- ja assosiaatioprosessille. 

 

Euroopan kansojen perheeseen täysin integroitunut rauhanomainen ja vauras Serbia on hyvin tärkeä 

alueen vakauden kannalta. Eurooppa-neuvosto muistuttaa sen vuoksi siitä, että Euroopan unioni 

haluaa aloittaa Serbian kanssa uudelleen neuvottelut vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta heti, kun 

Serbia toimii täysin yhteistyössä entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän 

kansainvälisen sotarikostuomioistuimen kanssa. 

 

Unioni tukee edelleen YK:n erityislähettilään Martti Ahtisaaren johdolla käytäviä neuvotteluja 

Kosovon tulevasta asemasta ja korostaa, että edistyminen eurooppalaisten normien 

täytäntöönpanossa Kosovossa on ratkaisevan tärkeää. Euroopan unioni käy tiiviitä neuvotteluja 

tärkeimpien kansainvälisten toimijoiden kanssa ja on valmis vahvistamaan rooliaan Kosovossa sen 

jälkeen, kun sen asema on määritelty, erityisesti poliisin, oikeusvaltion ja talouden aloilla. 

 

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat jo päättäneet kehittää suhteitaan Montenegroon 

suvereenina, itsenäisenä valtiona. Eurooppa-neuvosto kehottaa sekä Serbiaa että Montenegroa 

jatkamaan suoraa ja rakentavaa vuoropuhelua tulevista suhteistaan. 

 

Euroopan unioni avustaa edelleen Bosnia ja Hertsegovinaa vakauden ja tärkeimpien uudistusten 

edistymisen varmistamisessa. Se kehottaa Bosnian viranomaisia varmistamaan, että poliisivoimien 

uudistuksen täytäntöönpano edistyy konkreettisesti, jotta vakautus- ja assosiaatioprosessin vauhti 

säilyy. Eurooppa-neuvosto korostaa perustuslakiuudistuksen edistymisen tärkeyttä. 

 

Eurooppa-neuvosto kehottaa kaikkia entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osapuolia 

varmistamaan, että 5. heinäkuuta pidettävät parlamenttivaalit käydään kansainvälisten normien 

mukaisesti. 
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Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että Albanian kanssa allekirjoitettiin vakautus- ja 

assosiaatiosopimus, ja kehottaa Albaniaa jatkamaan uudistusohjelmaansa. 

 

Eurooppa-neuvosto kannustaa voimakkaasti alueelliseen yhteistyöhön, myös Kaakkois-Euroopan 

yhteistyöprosessin (SEECP) puitteissa. Eurooppa-neuvosto suhtautuu myönteisesti Bukarestissa 

6. huhtikuuta käynnistettyyn alueellista vapaakauppa-aluetta koskevaan aloitteeseen ja siihen, että 

alueen valtioiden kanssa allekirjoitettiin 9. kesäkuuta sopimus Euroopan yhteisestä ilmailualueesta, 

sekä Kaakkois-Eurooppaa koskevan energiayhteisön perustamissopimuksen ratifiointiprosessissa 

tapahtuneeseen edistymiseen. 

 

Euroopan unioni tehostaa edelleen Länsi-Balkanin politiikkojaan asianmukaisella taloudellisella 

avulla erityisesti ensi vuonna käyttöön otettavan liittymistä valmistelevan tukivälineen puitteissa. 

 

Eurooppa-neuvosto on tietoinen siitä, että viisumin myöntämisen helpottamista koskeva kysymys 

on erityisen tärkeä alueen valtioiden väestölle. Euroopan unionin toivoo sen vuoksi, että viisumien 

myöntämisen helpottamista ja takaisinottosopimuksia koskevat neuvotteluvaltuutukset hyväksytään 

tämän vuoden kuluessa joulukuussa 2005 sovitun EU:n politiikan kehittämistä viisumien 

myöntämisen helpottamiseksi koskevan yhteisen lähestymistavan mukaisesti, jotta neuvottelut 

saataisiin päätökseen mahdollisimman pian, mieluiten vuonna 2007 tai jopa aikaisemmin. 

 

 

______________________ 
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LIITE III 

 

JULKILAUSUMA IRANISTA 

 

 

Eurooppa-neuvosto vahvistaa sitoumuksensa diplomaattiseen ratkaisuun, jossa otetaan huomioon 

Iranin ydinohjelmaa koskevat kansainväliset huolenaiheet mutta vahvistetaan samalla Iranin oikeus 

ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön ydinsulkusopimuksen mukaisesti, ja pitää myönteisenä 

EU:n korkean edustajan sekä Ranskan, Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Kiinan, Venäjän 

federaation ja Yhdysvaltojen ulkoministerien 1. kesäkuuta 2006 Wienissä sopimaa tärkeää aloitetta. 

Eurooppa-neuvosto antaa täyden tukensa Wienin aloitteeseen sisältyvälle tasapainoiselle 

lähestymistavalle ja rohkaisee Irania valitsemaan sille ehdotetun myönteisen toimintatavan.  

 

Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille Ranskan, Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja 

Venäjän federaation edustajien tukeman EU:n korkean edustajan Javier Solanan ja Iranin 

viranomaisten neuvottelut Teheranissa 6. kesäkuuta sekä neuvottelujen rakentavan ilmapiirin.  

 

Eurooppa-neuvosto kehottaa Irania antamaan pikaisesti myöntävän vastauksen tähän 

kauaskantoiseen aloitteeseen ja luomaan suotuisat edellytykset neuvottelujen jatkamiselle.  

 

 

______________________ 
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LIITE IV 

 

JULKILAUSUMA IRAKISTA 

 

 

Eurooppa-neuvosto toteaa tyytyväisenä, että Irakin uusi kansallisen yhtenäisyyden hallitus 

muodostettiin 20. toukokuuta 2006 ja se on nyt täysilukuinen puolustus-, sisä- ja kansallisen 

turvallisuuden ministerien nimitysten myötä. Tämä on tärkeä askel Irakin kehittämisessä 

demokraattiseksi maaksi. Euroopan unioni toistaa tuomitsevansa voimakkaasti terroriteot ja 

pahoittelee Irakin väestöön ja sen perustuslaillisesti valittuun hallitukseen kohdistuvaa jatkuvaa 

väkivaltakampanjaa. Se kehottaa kaikkia Irakin kansalaisia välttämään uskonliikkeiden välisiä 

kiistoja ja pidättäytymään väkivallan käytöstä, sillä ne pitkittävät Irakin väestön kärsimyksiä. 

Euroopan unioni on valmis uudistamaan sitoumuksensa tukea Irakin uutta hallitusta ja Irakin 

kansalaisia niiden pyrkiessä luomaan rauhaa, vakautta ja hyvinvointia itsenäiseen ja suvereeniin 

Irakiin. 

 

Eurooppa-neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä uuden hallituksen ohjelmaan, jossa sitoudutaan 

ylläpitämään oikeusvaltiota, edistämään kansallista yhtenäisyyttä ja sovintoa, suojelemaan ja 

kehittämään Irakin voimavaroja ja käyttämään niitä koko Irakin väestön hyväksi. 

 

Euroopan unioni odottaa voivansa aloittaa nopeasti poliittisen vuoropuhelun uuden hallituksen 

kanssa. 

 

Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon ja korkeana edustajana 

toimivan pääsihteeri Solanan ja komission jäsenen Ferrero-Waldnerin yhteisen kirjeen. Eurooppa-

neuvosto odottaa voivansa jatkaa tehostettua yhteistyötä uuden hallituksen kanssa kaikilla 

asiaankuuluvilla tasoilla. EU aikoo tukea Irakia muun muassa seuraavilla aloilla: 

 

– Edistetään sellaista demokraattisen hallituksen mallia, jolla voitetaan hajaannus, muun muassa 

tukemalla kansallista sovintoa ja perustuslain tarkistusprosessia tiiviissä yhteistyössä YK:n 

kanssa. Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä Wienissä  

6.–8. kesäkuuta 2006 järjestettyyn Yhdistyneiden Kansakuntien monen osapuolen 

keskusteluun Irakin perusoikeuskirjasta. 
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– Edistetään oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen kulttuuria muun muassa 

antamalla yhteisön tukea näille aloille. Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto panee merkille 

päätöksen EUJUST LEXin (yhdennetty oikeusvaltio-operaatio Irakin osalta) jatkamisesta 

18 kuukaudella nykyisen toimeksiannon päätyttyä, vastauksena Irakin tarpeisiin ja pyyntöihin. 

 

– Tuetaan kansallisia ja alueellisia viranomaisia peruspalvelujen tuottamisen parantamisessa ja 

työpaikkojen luomisen edistämisessä. 

 

– Tuetaan Irakin talouden elpymistä ja vaurautta muun muassa aloittamalla neuvottelut kauppa- 

ja yhteistyösopimuksesta ja tekninen vuoropuhelu energiasta. 

 

– Edistetään tehokkaan ja avoimen hallintojärjestelmän kehittämistä. 

 

– Lisätään EU:n läsnäoloa Irakissa nimittämällä välittömästi Euroopan komission Irakin 

edustuston päällikkö. 

 

Eurooppa-neuvosto kehottaa lisäämään kansainvälistä toimintaa ja korostaa EU:n valmiutta jatkaa 

YK:n toiminnan tukemista Irakissa. 

 

 

______________________ 
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LIITE V 

 

JULKILAUSUMA LÄHI-IDÄN RAUHANPROSESSISTA 

 

 

Euroopan unioni on edelleen sitoutunut työskentelemään kvartetin puitteissa sellaisen 

oikeudenmukaisen, toteuttamiskelpoisen ja kestävän ratkaisun löytämiseksi, joka perustuu olemassa 

oleviin sopimuksiin, Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston asiaan liittyviin 

päätöslauselmiin ja Lähi-idän rauhansuunnitelmassa vahvistettuihin periaatteisiin. 

 

Koska on tärkeää pikaisesti käynnistää uudelleen sellaiseen neuvotteluteitse saavutettavaan kahden 

valtion ratkaisuun tähtäävä prosessi, joka toisi rauhan sekä Israelin että Palestiinan kansalle, 

Eurooppa-neuvosto kehottaa Israelin pääministeriä ja rauhanohjelman perusteella valittua 

palestiinalaishallinnon presidenttiä pyrkimään pian sopimukseen. Se toistaa odottavansa, että 

molemmat osapuolet noudattavat olemassa olevia sopimuksia ja velvoitteita, muun muassa Lähi- 

idän rauhansuunnitelmaa. 

 

Kuten kvartetti on esittänyt, Hamas-johtoisen hallituksen on tunnustettava ja pantava täytäntöön 

kolme periaatetta: väkivallattomuus, Israelin olemassaolo-oikeuden tunnustaminen sekä olemassa 

olevien sopimusten ja velvoitteiden hyväksyminen. 

 

Eurooppa-neuvosto on edelleen huolestunut Gazan alueen ja Länsirannan turvallisuustilanteesta. Se 

tuomitsee palestiinalaisiin siviileihin kohdistetun väkivallan. Se tuomitsee Qassem-rakettien 

laukaisemisen Israelin väestökeskuksia kohti. Se muistuttaa molempia osapuolia niiden vastuusta 

suojella siviilien henkeä. Se kehottaa palestiinalaisviranomaista ryhtymään toimiin turvallisuuden 

parantamiseksi ja Israeliin kohdistuvien terrori-iskujen estämiseksi. Se toistaa tuomitsevansa 

laittomat teloitukset. Se kehottaa kaikkia osapuolia pidättymään väkivallan käytöstä ja osoittamaan 

maltillisuutta. 

 

Eurooppa-neuvosto kehottaa Palestiinan kaikkia poliittisia voimia aloittamaan kansallisen 

vuoropuhelun, jonka pääasiallisena tavoitteena on lopettaa Palestiinan sisäiset yhteenotot sekä 

vakiinnuttaa yleinen järjestys. Se kehottaa Palestiinan hallitusta tekemään yhteistyötä 
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palestiinalaishallinnon presidentin kanssa mainitun tavoitteen saavuttamiseksi ja muun muassa 

riisumaan aseista väkivaltaa ja terroria harjoittavat ryhmät. 

Eurooppa-neuvosto panee merkille presidentti Abbasin ilmoituksen kansanäänestyksen 

järjestämisestä. Se kehottaa Palestiinan kaikkia poliittisia voimia pyrkimään mahdollisimman 

laajaan yksimielisyyteen Lähi-idän rauhansuunnitelman tavoitteiden tukemiseksi.  

 

Eurooppa-neuvosto kehottaa Israelia pidättymään toimista, jotka uhkaavat hyväksytyn kahden 

valtion ratkaisun toteutettavuutta, ja toimista, jotka ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Erityistä 

huolta aiheuttavat siirtokuntien perustaminen, muurin rakentaminen palestiinalaisalueelle sekä 

toimet, joita toteutetaan Itä-Jerusalemissa ja sen ympärillä sekä Jordanin laaksossa. Euroopan 

unioni tunnustaa vain ne vuotta 1967 edeltäviin rajoihin tehdyt muutokset, jotka molemmat 

osapuolet ovat hyväksyneet. 

 

Eurooppa-neuvosto kehottaa Israelia aloittamaan uudelleen palestiinalaisille kuuluvien vero- ja 

tullitulojen tilittämisen, mikä on ensisijaisen tärkeää kriisin torjumiseksi palestiinalaisalueilla. 

 

Eurooppa-neuvosto korostaa, että on tärkeää vastata koordinoiduin kansainvälisin toimin 

humanitaarisen ja taloudellisen tilanteen sekä rahoitustilanteen huononemiseen Länsirannalla ja 

Gazan alueella. 

 

Eurooppa-neuvosto hyväksyy ehdotetun väliaikaisen kansainvälisen järjestelyn, jolla apu 

kanavoidaan suoraan Palestiinan kansalle ja jonka komissio on laatinut niiden neuvottelujen 

perusteella, jotka käytiin EU:ssa sekä kvartetin jäsenten, tärkeimpien avunantajien, kansainvälisten 

rahoituslaitosten ja alueen kumppaneiden kanssa. Eurooppa-neuvosto arvostaa komission tähän 

mennessä tekemää työtä ja pyytää sitä jatkamaan kiireesti järjestelyn käyttöönottoa yhdessä 

kvartetin jäsenten, muiden keskeisten kansainvälisten kumppaneiden ja palestiinalaishallinnon 

presidentin kanslian kanssa. 

 

Eurooppa-neuvosto on yhtä mieltä siitä, että välittömän avun varmistamiseksi järjestelyssä on 

keskityttävä perustarvikkeisiin, sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon ylläpitokustannuksiin sekä 

yleishyödyllisiin palveluihin, muun muassa polttoaineen jakeluun, ja sosiaaliavustuksiin. Muita 

avunantajia, myös arabimaita, pyydetään antamaan rahoitusta ja harkitsemaan pikaisia ja 
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merkittäviä avustuksia. Yhteisö on valmis osallistumaan kansainväliseen järjestelyyn huomattavalla 

rahamäärällä. 

 

Eurooppa-neuvosto korostaa lisäksi liikkumisvapauden merkitystä ja kehottaa molempia osapuolia 

konkreettisiin toimiin liikkumista ja alueelle pääsyä koskevan sopimuksen mukaisten sitoumusten 

täytäntöön panemiseksi, jotta Länsirannan ja Gazan alueen huonontunutta tilannetta voidaan 

lievittää. 

 

Eurooppa-neuvosto toteaa uudelleen, että on tärkeää säilyttää ja jatkaa niiden palestiinalaishallinnon 

elinten demokraattista toimintaa, joiden jatkuvuus on ratkaisevaa tulevan oikeusvaltioperiaatteeseen 

perustuvan itsenäisen, demokraattisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion kannalta. 

 

 

________________________ 
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LIITE VI 

 

JULKILAUSUMA AFRIKASTA 

 

 

Euroopan unioni on edelleen sitoutunut auttamaan Afrikkaa tämän pyrkimyksissä saavuttaa 

vuosituhattavoitteet, jotta Afrikan mantereesta kehittyy vakaa ja vauras, painottaen kumppanuuden, 

vastuun ja omavastuullisuuden periaatteita, hyvää hallintoa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien 

kunnioittamista koskevia periaatteita. Se toistaa tässä yhteydessä pitävänsä tärkeänä EU:n ja 

Afrikan välisen poliittisen vuoropuhelun tehostamista, mukaan lukien toisen EU:n ja Afrikan 

välisen huippukokouksen järjestäminen Lissabonissa mahdollisimman pian. EU toteuttaa 

joulukuussa 2005 hyväksyttyä Afrikkaa koskevaa strategiaa toimintansa kokonaisvaltaisena 

kehyksenä ja jatkaa pyrkimyksiä muuttaa EU:n Afrikkaa koskeva strategia yhteiseksi strategiaksi. 

Strategiassa korostetaan erityisesti EU:n sitoutumista rauhan ja turvallisuuden edistämiseen 

Afrikassa pysyvän kehityksen perustana sekä alueellista ja taloudellista integraatiota ja kehitysapua 

Afrikan kumppanimaille. EU ilmaisee tässä yhteydessä tyytyväisyytensä EU:n ja AKT 

kumppaneiden yhteisessä ministerineuvostossa 2. kesäkuuta tekemään päätökseen kymmenennen 

EKR:n (Euroopan kehitysrahasto) rahoituspöytäkirjasta (vuosiksi 2008–2013) ja on päättänyt 

Afrikan rauhanrahaston varojen lyhyen aikavälin täydennyksestä ja tämän välineen soveltamisen 

jatkamista kaudella 2008–2010. EU toistaa lisäksi tukevansa talouskumppanuussopimuksia 

kehitysyhteistyön välineinä, joiden tavoitteena on tehostettu alueellinen taloudellinen yhdentyminen 

ja köyhyyden vähentäminen AKT-maissa. Lisäksi EU korostaa, että nykyiset ja tulevat aloitteet, 

joissa tavoitteena on muuttoliikettä ja kehitystä koskevan EU:n ja Afrikan kumppanuuden 

perustaminen, ovat tärkeitä. EU myös muistuttaa, että on tärkeää tehdä kunnianhimoisia 

toimintasuunnitelmia EU:n Välimeren maiden kumppaneiden kanssa Euroopan naapuruuspolitiikan 

puitteissa. 
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Sudanin osalta EU pyrkii siihen, että Darfurin rauhansopimus pannaan kokonaisuudessaan nopeasti 

täytäntöön ennakkoedellytyksenä kestävän rauhan ja turvallisuuden varmistamiselle Darfurissa ja 

miljoonien siellä olevien ihmisten kärsimysten poistamiselle. EU on edelleen vakavasti huolestunut 

Darfurin ihmisoikeustilanteesta ja kehottaa Khartumin hallitusta lopettamaan rankaisemattomuuden 

saattamalla Darfurissa tehtyihin rikoksiin syyllistyneet henkilöt oikeuteen ja lopettamaan 

maansisäisiin pakolaisiin kohdistuvan väkivallan, erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 

seksuaalisen väkivallan. EU jatkaa kansainvälisen yhteisön kumppaneidensa kanssa Sudanissa 

toteutettavan Afrikan unionin operaation (AMIS) tukemista ottaen huomioon Darfurin 

rauhansopimuksesta johtuvat uudet tehtävät ja tarpeen varmistaa sujuva siirtyminen YK:n 

johtamaan operaatioon Darfurissa. 

 

EU kehottaa kaikkia Kongon demokraattisen tasavallan poliittisia voimia jatkamaan rauhanomaisen 

ja demokraattisen muutoksen tiellä 30. heinäkuuta alkavien vaalien lähestyessä. Kongon 

demokraattista tasavaltaa koskevan EU:n pitkäaikaisen toiminnan pohjalta ja Yhdistyneiden 

Kansakuntien esittämän pyynnön mukaisesti EU toteuttaa maassa sotilasoperaation (EUFOR RD 

Congo), jonka tarkoituksena on tukea MONUCia tietyissä tilanteissa. Samasta syystä EU vahvistaa 

poliisioperaatiotaan Kinshasassa (EUPOL Kinshasa). EU jatkaa meneillään olevan turvallisuusalan 

uudistuksen tukemista EUSEC RDC -operaationsa kautta sekä hyvän hallinnon, avoimuuden ja 

siirtymäkauden jälkeistä vaihetta ja jälleenrakennusta koskevan järkevän strategian varmistamiseksi 

tehtyjen uusien aloitteiden tukemista. Meneillään oleva alueellisen vakauden turvaamista koskeva 

prosessi ja siihen liittyvä Suurten järvien alueen konferenssin toisen huippukokouksen pikainen 

järjestäminen saavat EU:n täyden tuen. 

 

 

 

________________________ 
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LIITE VII 

 

JULKILAUSUMA LIBANONISTA 

 

 

Eurooppa-neuvosto vahvistaa tukevansa Libanonin suvereniteettia, alueellista koskemattomuutta, 

yhtenäisyyttä ja itsenäisyyttä ja toistaa, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1559 on 

pantava täysimääräisesti täytäntöön. Se on tyytyväinen päätöslauselman 1680 hyväksymiseen ja 

edellyttää, että se pannaan täysimääräisesti täytäntöön erityisesti Libanonin ja Syyrian välisen rajan 

määrittämisen osalta. Se kehottaa tältä osin Syyriaa vastaamaan Libanonin hallituksen kansallisen 

vuoropuhelun pohjalta esittämään kädenojennukseen. Eurooppa-neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä 

kansallisen vuoropuhelun aloittamiseen ja kannustaa osapuolia jatkamaan sitä. 

 

Eurooppa-neuvosto vahvistaa täyden tukensa Rafiq Haririn ja hänen saattueessaan matkustaneiden 

surmaamista tutkivan kansainvälisen riippumattoman tutkintakomission työskentelylle sekä 

komissiota johtavan Serge Brammertzin toiminnalle. Se on tyytyväinen tutkintakomission 

neljänteen väliraporttiin ja panee merkille tutkinnassa saavutetun edistyksen, joka antaa toivoa 

Libanonin kansalle. Se on tyytyväinen turvallisuusneuvoston hyväksymään päätöslauselmaan 1686, 

jolla jatketaan kansainvälisen tutkintakomission toimeksiantoa toisella vuodella, ja tukee komission 

aikomusta laajentaa apuaan niihin meneillään oleviin tutkimuksiin, jotka koskevat Libanonissa 

lokakuusta 2004 alkaen tehtyjä muita poliittisia murhia. Se on tyytyväinen Libanonin viranomaisten 

erinomaiseen yhteistyöhön riippumattoman tutkintakomission kanssa ja kehottaa jälleen kerran 

kaikkia osapuolia tekemään sen kanssa täysimääräistä ja varauksetonta yhteistyötä. 

 

Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1664 

hyväksymiseen ja toivoo, että päätöslauselmassa tarkoitetun kansainvälisen tuomioistuimen 

perustamista koskevat neuvottelut etenisivät nopeasti. 
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Eurooppa-neuvosto tuomitsee jyrkästi rajalinjalla 28. toukokuuta tapahtuneet vakavat yhteenotot, 

esittää kaikille osapuolille vetoomuksen maltillisuudesta ja muistuttaa näitä velvoitteesta noudattaa 

tarkasti rajalinjaa, myös ilmatilan osalta. Eurooppa-neuvosto korostaa jälleen, että Libanonin 

valtion on palautettava suvereniteettinsa koko maan alueelle ja sillä on oltava yksinoikeus 

voimankäyttöön siellä. 

 

Eurooppa-neuvosto vahvistaa tukensa Libanonin hallitukselle ja kehottaa sitä ryhtymään sovittuihin 

taloudellisiin ja poliittisiin uudistuksiin, jotta mahdollisimman pian voitaisiin järjestää 

kansainvälinen konferenssi Libanonin tukemiseksi. Euroopan naapuruuspolitiikan osana 

hyväksytyn toimintasuunnitelman täytäntöönpano tukee maan uudistusprosessia. 

 

 

________________________ 
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LIITE VIII 

 

JULKILAUSUMA ITÄ-TIMORISTA 

 

 

Euroopan unioni on hyvin huolestunut Itä-Timorin tämänhetkisestä tilanteesta. Se kehottaa kaikkia 

osapuolia välttämään uusia väkivaltaisuuksia ja palauttamaan mahdollisimman pian poliittisen 

vuoropuhelun, turvallisuuden ja yleisen järjestyksen maan olojen normalisoimiseksi. 

 

Eurooppa-neuvosto katsoo, että Yhdistyneillä Kansakunnilla on jatkossakin johtava asema 

autettaessa Itä-Timorin väestöä vahvistamaan sisäistä rauhaa ja kestävää vakautta. 

Lähitulevaisuudessa tehtävä sopimus, jolla hyväksytään uuden ja mittavan YK:n operaation 

käynnistäminen Itä-Timorissa ja jolla vastataan timorilaisten odotuksiin poliittisen vuoropuhelun ja 

sovinnon edistämisestä sekä turvallisuuden palauttamisesta ja säilyttämisestä, on ensisijaisen tärkeä 

sen varmistamiseksi, että vuonna 2007 pidettävät vaalit ovat rauhanomaiset, vapaat ja rehelliset. 

 

Euroopan unioni on valmis jatkamaan Itä-Timorin väestön avustamista kansallisen itsenäisyyden, 

rauhan ja demokratian lujittamiseksi. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen komission 

humanitaariseen apuun, jota se antaa Yhdistyneiden Kansakuntien esitettyä pikavetoomuksen, ja 

sen valmiuteen harkita nopean toiminnan järjestelmän mukaisia vakautustoimenpiteitä. 
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