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1. Samtidigt som Europeiska unionen inför sin gemensamma valuta, utvidgningen blir 
oåterkallelig och unionen inleder en viktig debatt om sin framtid har Europeiska 
rådet i Laeken den 14�15 december 2001 gett nya impulser för att stärka 
dynamiken i sin integrering. 

 
2. Europeiska rådets överläggningar har föregåtts av en diskussion med 

Europaparlamentets ordförande, Nicole Fontaine, om de viktigaste frågorna på 
dagordningen. 

 
I. UNIONENS FRAMTID 
 
Laekenförklaringen 
 
3. Med anledning av slutsatserna som antogs i Nice har Europeiska rådet antagit 

förklaringen i bilaga I. Denna förklaring och de framtidsutsikter som den öppnar 
utgör för medborgaren en avgörande etapp på vägen mot en union som är enklare 
samt starkare i sin strävan att nå sina väsentliga mål och mer närvarande i världen. 
För att se till att förberedelserna av nästa regeringskonferens blir så omfattande och 
öppna som möjligt har Europeiska rådet beslutat att sammankalla ett konvent vars 
ordförande skall vara Valéry Giscard d'Estaing och vice ordförandena Giuliano 
Amato och Jean-Luc Dehaene. Alla kandidatländerna kommer att delta i konventet. 
Parallellt med konventets arbete kommer ett forum att göra det möjligt att 
strukturera och utvidga den offentliga debatt som redan nu har inletts om unionens 
framtid. 

 
4. Parallellt med arbetet i konventet kan ett antal åtgärder redan vidtas utan att 

fördragen ändras. I detta sammanhang välkomnar Europeiska rådet kommissionens 
vitbok om styrelseformerna liksom den avsikt som rådets generalsekreterare utryckt 
att före Europeiska rådet i Barcelona lägga fram förslag som syftar till att anpassa 
rådets strukturer och sätt att fungera till utvidgningen. Europeiska rådet kommer att 
dra de operativa slutsatserna av detta vid sitt möte i Sevilla. Slutligen välkomnar 
Europeiska rådet slutrapporten om regelverkets kvalitet från den rådgivande 
arbetsgruppen på hög nivå (Mandelkerngruppen) och kommissionens meddelande 
om en enklare lagstiftning som bör leda till en konkret handlingsplan under 
första halvåret 2002. 

 
Övergången till euro 
 
5. Införandet av sedlar och mynt i euro den 1 januari 2002 utgör höjdpunkten i en 

historisk process som är av avgörande betydelse för uppbyggnaden av Europa. Alla 
åtgärder har vidtagits för att det fysiska införandet av euron skall bli en framgång. 
Användningen av euron på de internationella finansmarknaderna torde därigenom 
underlättas. Euroområdet utgör hädanefter en stabilitetsfaktor för de länder som 
inför euron genom att de skyddas mot spekulation och finansiell turbulens. Detta 
stärker den inre marknaden och bidrar till att sunda grundförutsättningar för en 
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hållbar tillväxt bibehålls. Euron bidrar dessutom till att föra unionens medborgare 
närmare varandra genom att vara ett konkret och synligt uttryck för det europeiska 
projektet. Härvidlag välkomnar Europeiska rådet att rådet och Europaparlamentet 
nyligen antog ett beslut, som syftar till att avsevärt minska kostnaderna för 
gränsöverskridande betalningar i euro. 
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Den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken 
 
6. Europeiska rådet har antagit uttalandet i bilaga II om hur den europeiska säkerhets- 

och försvarspolitiken fungerar samt ordförandeskapets rapport. Tack vare den 
fortsatta utvecklingen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 
(ESFP), förstärkningen av dess såväl civila som militära resurser och upprättandet 
av lämpliga strukturer inom ESFP, samt med anledning av konferenserna i Bryssel 
den 19 november 2001 om militära och polisiära resurser, kan unionen hädanefter 
leda krishanteringsoperationer. Unionens fasta avsikt är att snabbt slutföra 
överenskommelserna med Nato. Dessa kommer att förstärka Europeiska unionens 
resurser vid genomförandet av krishanteringsoperationer som omfattar alla 
Petersberguppgifterna. Genomförandet av överenskommelserna från Nice med 
parterna kommer också att förstärka unionens medel för att leda 
krishanteringsoperationer. Utvecklingen av de medel och resurser som står till dess 
förfogande kommer att göra det möjligt för unionen att successivt åta sig allt mer 
komplicerade operationer. 

 
Utvidgningen 
 
7. Kommissionens dokument "Att lyckas med utvidgningen", de regelbundna 

rapporterna och de reviderade partnerskapen för anslutning utgör en stabil ram för 
framgången med anslutningsprocessen, som hädanefter är oåterkallelig. Europeiska 
rådet i Berlin upprättade en finansiell ram som möjliggör en utvidgning. 

 
8. Under de senaste månaderna har avsevärda framsteg gjorts i förhandlingarna och 

vissa förseningar har hämtats in. Europeiska unionen är fast besluten att slutföra 
anslutningsförhandlingarna senast vid utgången av 2002 med de kandidatländer 
som är färdiga för anslutning, så att dessa skall kunna delta i valen till 
Europaparlamentet 2004 i egenskap av medlemmar. Ansökningarna kommer även 
fortsättningsvis att bedömas på grundval av ländernas egna meriter, i enlighet med 
differentieringsprincipen. Europeiska rådet förklarar sig godkänna rapporten från 
kommissionen som anser att Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, 
Polen, Slovakien, Tjeckien och Slovenien kan vara färdiga för anslutning om den 
nuvarande takten i förhandlingarna och reformerna upprätthålls i kandidatländerna. 
Europeiska rådet värdesätter Bulgariens och Rumäniens ansträngningar och 
uppmuntrar dem att fortsätta på denna väg. För att specifikt stödja dessa länder är 
det nödvändigt att förfoga över en exakt ram som innehåller en tidsplan och en 
anpassad färdplan, eftersom målet är att under 2002 inleda förhandlingarna med 
dessa länder om alla kapitel. 

 
9. Kandidatländerna måste energiskt fortsätta sina ansträngningar, i synnerhet för att 

deras administrativa och rättsliga resurser skall nå upp till den nivå som krävs. Vid 
Europeiska rådet i Sevilla i juni 2002 kommer kommissionen att lägga fram en 
rapport om genomförandet av handlingsplanen för förstärkning av institutionerna. 
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10. Den färdplan som upprättades av Europeiska rådet i Nice är fortfarande tillämplig. 

Kommissionen kommer att från och med början av 2002 lägga fram gemensamma 
ståndpunkter om kapitlen jordbruk, regionalpolitik och budgetfrågor på grundval av 
det nuvarande regelverket och de principer som man beslutade om i Berlin. Arbetet 
med utformningen av anslutningsfördragen kommer att inledas under första hälften 
av 2002. 
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11. Europeiska rådet välkomnar de möten som nyligen hölls mellan de ansvariga från 

de grek- och turkcypriotiska folkgrupperna och uppmuntrar dem att fortsätta sitt 
arbete för att uppnå en övergripande lösning under överinseende av Förenta 
nationerna, i enlighet med relevanta resolutioner av Förenta nationernas 
säkerhetsråd. 

 
12. Turkiet har gjort framsteg när det gäller att iaktta de politiska kriterier som har 

fastställts för anslutningen, särskilt genom den författningsändring som nyligen 
genomfördes. Möjligheten att inleda anslutningsförhandlingar med Turkiet har 
därigenom kommit närmare. Turkiet uppmanas att fortsätta med framstegen när det 
gäller att uppfylla de ekonomiska såväl som politiska kriterierna, särskilt i fråga om 
de mänskliga rättigheterna. Föranslutningsstrategin för Turkiet bör utgöra en ny 
etapp i analysen av i vilken mån landet är förberett för en anpassning till 
regelverket. 

 
 
II. UNIONENS ÅTGÄRDER EFTER ATTENTATEN DEN 11 SEPTEMBER 

I FÖRENTA STATERNA 
 
Unionens åtgärder i Afghanistan 
 
13. Europeiska rådet välkomnar det avtal som undertecknades i Bonn den 5 december 

om de provisoriska arrangemang som skall gälla i Afghanistan i avvaktan på att 
permanenta statliga institutioner återinrättas. Det uppmanar samtliga afghanska 
grupperingar att genomföra detta avtal. 

 
14. Europeiska rådet har åtagit sig att delta i det internationella samfundets 

ansträngningar att återupprätta stabilitet i Afghanistan på grundval av resultaten 
från konferensen i Bonn och relevanta resolutioner av Förenta nationernas 
säkerhetsråd. I detta sammanhang uppmuntrar det utplaceringen av en internationell 
säkerhetsstyrka med uppdrag att, på grundval av en resolution av Förenta 
nationernas säkerhetsråd, bidra till säkerheten för de afghanska och internationella 
förvaltningar som inrättats i Kabul och dess omgivningar, samt upprättandet och 
utbildningen av nya afghanska säkerhetsstyrkor och väpnade styrkor. Unionens 
medlemsstater är i färd med att undersöka i vilken omfattning de kan bidra till 
denna styrka. Deltagandet av unionens medlemsstater i denna internationella styrka 
kommer att ge en stark signal om deras vilja att i högre grad axla sitt ansvar när det 
gäller krishantering och på så sätt bidra till stabiliseringen i Afghanistan. 

 
15. På grund av det afghanska folkets akuta behov är det humanitära biståndet 

fortfarande en absolut prioritering. Hjälptransporterna, särskilt till förmån för 
flyktingar och fördrivna personer, bör anpassas till hur situationen utvecklas och 
genomföras på det mest effektiva och samordnade sätt som är möjligt. Unionen har 
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redan bidragit eller förklarat sig vara villig att bidra med 352 miljoner euro i 
humanitärt bistånd, varav 103 miljoner euro ur gemenskapens budget. 
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16. Mer än tjugo år av krig och politisk instabilitet har raserat det afghanska samhällets 
strukturer, fullständigt upplöst institutionerna, satt de offentliga myndigheternas 
funktion ur spel och lett till oerhörda mänskliga lidanden. Europeiska unionen 
kommer att bistå det afghanska folket och dess nya ledare att bygga upp landet på 
nytt och främja snabbast möjliga återgång till demokrati. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas kvinnornas situation. Ett kraftfullt samarbete och internationell 
samordning är nödvändigt för återanpassning och återuppbyggnad. Europeiska 
unionen har utsett Klaus-Peter Klaiber som särskild representant för Afghanistan 
som lyder under den höge representanten för GUSP. Unionen kommer att i Bryssel 
den 21 december dela ordförandeskapet vid det första mötet i den styrgrupp som 
skall stödja en politisk förnyelse i Afghanistan och i högre grad samordna givarnas 
ansträngningar inför den ministerkonferens som planeras äga rum i Tokyo i 
januari 2002. Vid dessa möten kommer unionen, särskilt tillsammans med 
Förenta staterna, de arabiska länderna och Japan, att åta sig att bidra till att täcka 
behoven. 

 
Kampen mot terrorism 
 
17. Europeiska unionen bekräftar sin fulla solidaritet med det amerikanska folket och 

det internationella samfundet i kampen mot terrorism med full respekt för 
individens fri- och rättigheter. Genomförandet av den handlingsplan som man 
beslutade om den 21 september fortlöper i enlighet med den fastställda tidsplanen. 
De framsteg som gjorts visar att målen kommer att uppnås. Enigheten om den 
europeiska arresteringsordern utgör ett avgörande framsteg. Den gemensamma 
definitionen av terrorism, upprättandet av förteckningar över 
terroristorganisationer, personer, terroristgrupper och terroristenheter, samarbetet 
mellan specialiserade avdelningar och de bestämmelser som antagits i fråga om 
frysning av tillgångar till följd av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1373 
är konkreta uttryck för kampen mot terrorism. Europeiska rådet uppmanar rådet och 
kommissionen att snabbt utarbeta ett program som syftar till att förbättra samarbetet 
mellan medlemsstaterna inför hotet om användning av biologiska och kemiska 
vapen. Detta samarbete kommer att ske inom ramen för Europeiska byrån för civila 
skyddsåtgärder. 

 
18. Europeiska unionen lägger vikt vid att åtgärda de konsekvenser som attentaten 

den 11 september har haft för luftfartssektorn för att kunna ge en snabb och 
samordnad reaktion från samtliga medlemsstater. Europeiska unionen välkomnar 
att rådet har antagit en gemensam ståndpunkt om förordningen om luftfartssäkerhet. 
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III. UTVECKLING AVSEENDE EKONOMISKA OCH SOCIALA FRÅGOR 
SAMT HÅLLBAR UTVECKLING 

 
Allmän ekonomisk situation och utsikter 
 
19. Europeiska unionens ekonomi befinner sig i en period av dämpad tillväxt och 

osäkerhet på grund av kombinationen allmän avmattning och minskad efterfrågan. 
En gradvis återhämtning förväntas dock under 2002. De disponibla intäkterna ökar 
mot bakgrund av minskad inflation och sänkta skatter i flera länder. Finanspolitiken 
syftar till att bibehålla sunda offentliga finanser. Ett resultat av detta är en 
långsiktig räntesänkning, vilket kommer att bidra till att stimulera efterfrågan. De 
framsteg som redan har gjorts när det gäller att uppnå budgetbalans inom ramen för 
stabilitets- och tillväxtpakten kommer att ge finanspolitiken möjlighet att spela en 
positiv roll för att få bukt med avmattningen tack vare de stabiliserande faktorer 
som automatiskt träder i funktion, samtidigt som balansmålet bibehålls på 
medellång sikt. Förtroendet måste vila på ett konsekvent genomförande av den 
strategi för den ekonomiska politik som fastställs i de allmänna riktlinjerna för den 
ekonomiska politiken, vilken huvudsakligen inriktas på makroekonomisk stabilitet 
och strukturreformer som syftar till att skapa sysselsättning och tillväxtpotential för 
unionen. Europeiska unionen har godkänt Ekofinrådets rapport om beskattning av 
sparande. 

 
20. Europeiska rådet välkomnar resultaten av ministerkonferensen i Doha, där nya 

övergripande handelsförhandlingar inleddes på grundval av en strategi där 
liberalisering avvägs mot reglering och där hänsyn även tas till 
utvecklingsländernas intressen och främjandet av deras möjligheter till utveckling. 
Unionen är fast besluten att i förhandlingsrundan främja den sociala och 
miljömässiga dimensionen. 

 
 
Lissabonstrategin 
 
21. Vid Europeiska rådet i Barcelona den 15�16 mars 2002 kommer vi att sammanfatta 

de framsteg som vi har gjort mot det strategiska mål som fastställdes i Lissabon, 
nämligen att fram till 2010 bli den mest dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i 
världen, med full sysselsättning och ökad social sammanhållning, och i fråga om de 
prioriterade åtgärderna fastställa de konkreta åtgärder som vi måste vidta för att 
genomföra denna strategi. Avmattningen i tillväxten gör det viktigare än någonsin 
att genomföra de strukturreformer som beslutades i Lissabon och Stockholm, och 
att tydligt visa Europas medborgare och företag att vårt program för ekonomiska 
och sociala frågor samt för hållbar utveckling fortfarande gäller. Vi bör använda de 
strukturella indikatorer som vi har enats om för att bedöma våra framsteg och 
koncentrera vår verksamhet. För att Europeiska rådet skall ges en fullständig 
överblick över situationen och konsekventa beslut kunna säkerställas bör de olika 
förberedelserna inriktas på Europeiska rådets vårmöte. 



ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER 10

 
22. Efter Europeiska rådet i Stockholm har framsteg gjorts när det gäller de olika 

aspekterna av Lissabonstrategin. Trettio år av diskussioner har slutligen lett till 
enighet om europabolag. Enighet har nåtts om liberaliseringen av posttjänster och 
om paketet med direktiv om telekommunikation. Antagandet av ett antal 
ekonomiska och sociala strukturella indikatorer, bl.a. om kvalitet i arbetet och 
kampen mot fattigdom och social utslagning samt nyckelindikatorer avseende 
hållbar utveckling, kommer att ge en tydligare bild av varje enskild medlemsstats 
insatser. Kommissionen kommer att använda sig av dessa vid utarbetandet av sin 
sammanfattande rapport som skall läggas fram i januari 2002. 

 
Sysselsättning 
 
23. Lissabonstrategin syftar till att unionen åter skall kunna skapa full sysselsättning. 

Man måste påskynda ansträngningarna för att fram till 2010 uppnå den 
sysselsättningsgrad på 70 % som man beslutade om i Lissabon. Detta bör vara den 
europeiska sysselsättningsstrategins främsta mål. Arbetsmarknadens parter gav vid 
toppmötet den 13 december 2001 uttryck för sin vilja att utveckla den sociala 
dialogen genom att före Europeiska rådet 2002 gemensamt utarbeta ett 
arbetsprogram. De har även insisterat på behovet av att utveckla och åstadkomma 
en bättre utformning av medlingsförfarandet på trepartsbasis om 
Lissabonsstrategins olika aspekter. Överenskommelse har nåtts om att ett sådant 
socialt toppmöte hädanefter komma att äga rum före varje vårmöte i Europeiska 
rådet. 

24. Europeiska rådet stöder den enighet som ministerrådet nått om riktlinjerna för 
sysselsättningen 2002, de enskilda rekommendationer som riktats till 
medlemsstaterna och den gemensamma rapporten om sysselsättningssituationen. 
Dessa beslut visar på unionens vilja att, trots världsekonomins avmattning, fortsätta 
sina ansträngningar att reformera arbetsmarknadens strukturer och uppnå målen full 
sysselsättning samt kvalitet i arbetet. 

 
Förverkligande av den europeiska sociala modellen 
 
25. När det gäller sociallagstiftning noterar Europeiska rådet med tillfredsställelse den 

politiska enighet som rådet och Europaparlamentet nått om direktiven avseende 
"information till och samråd med arbetstagarna" och "skydd för arbetstagarna vid 
arbetsgivarens insolvens". Europeiska rådet insisterar på vikten av att förebygga 
och lösa sociala konflikter, särskilt gränsöverskridande sådana, genom frivilliga 
medlingsmekanismer och uppmanar kommissionen att lägga fram ett 
diskussionsunderlag om detta. 

 
26. Europeiska rådet noterar med tillfredsställelse rådets slutsatser samt rådets och 

kommissionens gemensamma rapport om tjänster i allmänhetens intresse, som 
kommer att utvärderas på gemenskapsnivå med avseende på deras resultat och 
inverkan på konkurrensen. Europeiska rådet uppmuntrar kommissionen att 
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fastställa en referensram för statligt stöd till företag som har i uppdrag att utföra 
tjänster i allmänhetens intresse. 

 
27. Europeiska rådet noterar med intresse att hänsyn tagits till principen om 

jämställdhet mellan kvinnor och män i de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska 
politiken och i Europa�Medelhavspartnerskapet liksom förteckningen över 
indikatorer på bristande jämställdhet i lönehänseende mellan kvinnor och män. 
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28. Den första gemensamma rapporten om social integration och definitionen av en 

uppsättning gemensamma indikatorer utgör viktiga delar i den politik som 
fastställdes i Lissabon för att utplåna fattigdom och främja social integration, 
inbegripet hälso- och sjukvård samt bostäder. Europeiska rådet insisterar på 
nödvändigheten av att förbättra de statistiska metoderna och uppmanar 
kommissionen att successivt inbegripa kandidatländerna i denna process. 

 
29. Europeiska rådet noterar den politiska överenskommelsen om att utvidga 

samordningen av de sociala trygghetssystemen till att även omfatta medborgare i 
tredje land och uppmanar rådet att snarast möjligt anta nödvändiga bestämmelser. 

 
30. Europeiska rådet har tagit del av den gemensamma rapporten om pensioner från 

Kommittén för socialt skydd och Kommittén för ekonomisk politik. Anpassning av 
pensionerna, pensionssystemens hållbarhet och uppdatering samt en bättre tillgång 
till tilläggspensioner är av särskild vikt för att möta kommande behov. Europeiska 
rådet uppmanar rådet att anta en liknande strategi vid sammanställningen av 
rapporten om hälso- och sjukvård och äldreomsorg, mot bakgrund av 
kommissionens meddelande. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt vilka 
konsekvenser den europeiska integrationen får för medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdssystem. 

 
Forskning och utveckling 
 
31. Europeiska rådet i Lissabon erinrade om vikten av att främja innovation, bl.a. 

genom att införa ett gemenskapspatent som skulle ha varit tillgängligt vid slutet av 
år 2001. Europeiska rådet anmodar rådet (inre marknaden) att den 20 december 
hålla ett möte för att med utgångspunkt i bland annat ordförandeskapets dokument 
och andra bidrag från medlemsstaterna enas om ett smidigt instrument, som innebär 
så låga kostnader som möjligt samtidigt som man iakttar principen om icke-
diskriminering mellan företagen i medlemsstaterna och säkerställer en hög 
kvalitetsnivå. 

 
32. Europeiska rådet välkomnar att rådet har antagit en gemensam ståndpunkt om det 

sjätte ramprogrammet för forskning och utveckling som är avsett att stärka det 
europeiska området för forskning. 

 
33. Europeiska rådet bekräftar att det fäster stor strategisk vikt vid Galileo-projektet 

och välkomnar det beslut som fattades i Edinburgh av Europeiska 
rymdorganisationen att bidra med en finansiering på upp till ett belopp av 550 
miljoner euro. Europeiska rådet uppmanar rådet att fullfölja arbetet för att kunna 
fatta ett beslut om finansiering av utvecklingsfasen fram till mars 2002 och anta en 
förordning senast i juni 2002 på grundval av Price Waterhouse Coopers 
granskningsrapport. 
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Hållbar utveckling och livskvalitet 
 
34. Europeiska rådet har med tillfredsställelse noterat att rådet har antagit de centrala 

miljöindikatorer som kompletterar indikatorerna för sociala och ekonomiska 
strukturer inför kommissionens nästa sammanfattande rapport. Europeiska rådet 
kommer vid sitt kommande vårmöte i Barcelona att på denna grund och för första 
gången utvärdera genomförandet av strategin för hållbar utveckling. 

 
35. Europeiska rådet välkomnar resultaten från konferensen i Marrakech om 

klimatförändringar. Unionen kommer beslutsamt att uppfylla sina åtaganden 
i Kyotoprotokollet och bekräftar sin vilja att detta protokoll träder i kraft före 
världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg, där Europeiska unionen har 
för avsikt att låta sig företrädas på högsta politiska nivå. 

 
36. Europeiska unionen har ansträngt sig att uppfylla medborgarnas förväntningar när 

det gäller hälso- och sjukvård, konsumentskydd, säkerhet och livskvalitet. 
Europeiska rådet välkomnar alldeles särskilt inrättandet av Europeiska 
livsmedelsmyndigheten, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och Europeiska 
sjösäkerhetsbyrån. Kommissionen kommer inom kort att lägga fram ett förslag som 
syftar till att inrätta en europeisk byrå för järnvägssäkerhet. Europeiska rådet 
noterar att flera texter antagits som syftar till att öka konsumentskyddet inom 
områdena när det gäller produktsäkerhet, skuldsättning, normer för blodprodukter 
och återhållsam användning av antimikrobiella medel inom humanmedicin. 

 
IV. ETT FÖRSTÄRKT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH 

RÄTTVISA 
 
37. Europeiska rådet bekräftar sitt åtagande i fråga om de riktlinjer och mål som 

fastställdes i Tammerfors samt konstaterar att det, även om det går att notera vissa 
framåtskridanden, behövs nya uppslag och riktlinjer för att inhämta 
eftersläpningarna på vissa områden. Att hålla möten i rådet (rättsliga och inrikes 
frågor) med kortare mellanrum skulle bidra till att påskynda arbetet. Det är också 
viktigt dels att de beslut som unionen fattar snabbt införlivas i nationell lagstiftning, 
dels att de konventioner som ingåtts efter Maastrichtfördragets ikraftträdande 
ratificeras utan dröjsmål. 

 
En genuint gemensam asyl- och invandringspolitik  
 
38. Trots vissa genomförda satsningar, såsom Europeiska flyktingfonden, Eurodac-

förordningen och direktivet om tillfälligt skydd, har framstegen visat sig vara 
mindre snabba och mindre betydande än avsett. Följaktligen bör en ny strategi 
utvecklas. 

 
39. Europeiska rådet åtar sig att snarast på grundval av slutsatserna från Tammerfors 



ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER 14

anta en gemensam asyl- och invandringspolitik som upprätthåller den nödvändiga 
jämvikten mellan skydd för flyktingar enligt principerna i Genèvekonventionen 
från 1951, den legitima strävan efter ett bättre liv och unionens och dess 
medlemsstaters mottagningskapacitet. 

 
40. En genuint gemensam asyl- och invandringspolitik förutsätter att följande 

instrument inrättas: 
��

��

��

��

Politik för att införliva migrationsströmmar i Europeiska unionens 
utrikespolitik. Framför allt är det nödvändigt att ingå Europaavtal om 
återtagande med berörda länder på grundval av en ny prioriteringslista och en 
klar handlingsplan. Europeiska rådet begär att en handlingsplan skall 
utarbetas på grundval av kommissionens meddelande om illegal invandring 
och människohandel. 
Ett europeiskt system för utbyte av information om asyl, migration och 
ursprungsländer. Genomförande av Eurodac och en förordning om effektivare 
tillämpning av Dublinkonventionen med snabba och effektiva förfaranden. 
Gemensamma normer för asylförfaranden, mottagande och 
familjeåterförening, däribland påskyndade förfaranden när sådana är 
motiverade. I dessa normer bör man beakta nödvändigheten av att erbjuda 
stöd till asylsökande. 

Specifika program för att bekämpa diskriminering och rasism. 
 
41. Europeiska rådet uppmanar kommissionen att senast den 30 april 2002 lägga fram 

ändrade förslag om asylförfaranden, familjeåterförening och "Dublin II-
förordningen". Rådet uppmanas dessutom att påskynda sitt arbete med de övriga 
utkasten om normer för mottagande och definition av begreppet "flykting" samt 
former för subsidiärt skydd. 

 
En effektivare kontroll vid de yttre gränserna 
 
42. En bättre förvaltning av kontrollen vid unionens yttre gränser kommer att bidra till 

kampen mot terrorism, människosmuggling och människohandel. Europeiska rådet 
uppmanar rådet och kommissionen att fastställa mekanismer för samarbete mellan 
de myndigheter som har i uppgift att kontrollera de yttre gränserna i syfte att utreda 
förutsättningarna för att inrätta en mekanism eller gemensamma 
kontrollmyndigheter för de yttre gränserna. Det uppmanar rådet och 
medlemsstaterna att vidta åtgärder för att införa ett gemensamt identifieringssystem 
för viseringar samt undersöka möjligheten att inrätta gemensamma konsulat. 

 
Eurojust och polissamarbete och straffrättsligt samarbete 
 
43. Beslutet att inrätta Eurojust och införa de instrument som är nödvändiga för 

polissamarbetet � Europol, vars befogenheter har stärkts, Europeiska 
polisakademin och EU:s operativa specialgrupp med polischefer � utgör ett viktigt 
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framsteg. Rådet uppmanas att med beaktande av mångfalden i de rättsliga systemen 
och traditionerna snarast granska kommissionens grönbok om en europeisk 
åklagarmyndighet. Europeiska rådet kräver att det snabbt införs ett europeiskt 
nätverk för att stimulera utbildning av tjänstemän inom rättsväsendet, vilket 
kommer att bidra till att utveckla förtroendet mellan aktörerna i det rättsliga 
samarbetet. 

 
Kampen mot olaglig narkotikahandel 
 
44. Europeiska rådet framhåller vikten av att intensifiera kampen mot olaglig 

narkotikahandel liksom det överhängande behovet av att före utgången av maj 
månad 2002 anta kommissionens förslag på området. Europeiska rådet förbehåller 
sig rätten att ta nya initiativ mot bakgrund av kommissionens rapport efter halva 
tiden om tillämpningen av unionens handlingsplan för att bekämpa olaglig 
narkotikahandel. 

 
Harmonisering av lagstiftningen, ömsesidigt erkännande av domstolsavgöranden samt en 
europeisk arresteringsorder 
 
45. Rambeslutet om kamp mot människohandel, en europeisk arresteringsorder och en 

gemensam definition av terrorism samt lägsta straffsatser är ett viktigt framsteg. 
Man bör fortsätta ansträngningarna att övervinna svårigheterna i fråga om 
skillnaderna mellan de olika rättssystemen, bland annat genom att prioritera 
erkännande av domar på såväl det civilrättsliga som det straffrättsliga området. Så 
har till exempel harmoniseringen av familjerätten inneburit ett avgörande framsteg 
genom avskaffandet av de mellanliggande förfarandena genom erkännande av vissa 
domar och särskilt genom umgängesrätt över gränserna i fråga om barn. 
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V. YTTRE FÖRBINDELSER 
 
Mellanöstern 
 
46. Europeiska rådet antog uttalandet i bilaga III. 
 
Västra Balkan 
 
47. Europeiska unionen har tagit hela sitt ansvar för att uppmuntra och hjälpa länderna i 

regionen till fortsatta ansträngningar inom ramen för stabiliserings- och 
associeringsprocessen. Anslutningsperspektivet och unionens bistånd är centrala 
faktorer för att främja processen med respekt för mänskliga rättigheter, 
demokratiska principer och internationellt erkända gränser. Europeiska rådet 
välkomnar utnämningen av Erhard Busek till särskild samordnare för 
stabilitetspakten och tackar hans företrädare Bodo Hombach för hans viktiga bidrag 
till stabiliteten i området. 

 
48. Unionen kommer att fortsätta att bidra till återuppbyggnad och stabilitet i 

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, främst genom att betona vikten av att 
Ohridavtalet genomförs fullt ut. Europeiska rådet välkomnar valet i Kosovo 
den 17 november, som markerade inledandet av det tillfälliga självstyre som gagnar 
alla folkgrupper och stabiliteten i enlighet med resolution nr 1244 från Förenta 
nationernas säkerhetsråd. Europeiska rådet framhåller det mandat som den höge 
representanten för GUSP har att uppmuntra en dialog mellan Belgrad och 
Podgorica för att finna en förhandlingslösning när det gäller den ställning som ett 
demokratiskt Montenegro skall ha i ett demokratiskt Förbundsrepubliken 
Jugoslavien. 

 
Afrika 
 
49. Ministermötet mellan Europa och Afrika i oktober bekräftade unionens solidaritet 

med den afrikanska kontinenten liksom dess engagemang i den dialog som inleddes 
i Kairo i maj 2000. Europeiska rådet välkomnar med stort intresse det nya 
partnerskap för Afrikas utveckling som i juli aviserades av flera afrikanska 
statschefer och som vittnar om deras beslutsamhet att integrera principerna om gott 
styre, ökat afrikanskt egenansvar och mänskliga rättigheter inom de afrikanska 
regeringarnas utvecklingspolitik. I detta avseende välkomnar Europeiska rådet 
konferensens resultat. 

 
50. Europeiska rådet upprepar sitt fulla stöd till Lusakaavtalet och Arushaavtalet, vilka 

är den enda grunden för att länderna i regionen skall kunna uppnå ett varaktigt 
samförstånd och en verklig stabilisering. Därför värdesätter Europeiska rådet 
kommissionens åtagande att, med tanke på ett återupptagande av den 
interkongolesiska dialogen, i Bryssel i januari 2002 underteckna det vägledande 
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nationella programmet för Demokratiska republiken Kongo, vilket ger en kraftfull 
signal om Europeiska unionens åtaganden till förmån för alla kongoleser. 

 
51. Europeiska rådet upprepar sin stora oro över det försämrade läget i Zimbabwe och 

vädjar enträget till den zimbabwiska regeringen att omedelbart vidta alla åtgärder 
som kan förbättra läget, bland annat med tanke på de samråd som under de 
närmaste dagarna kommer att hållas på grundval av artikel 96 i Cotonouavtalet. 
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Ryssland 
 
52. Vid toppmötet i Bryssel den 3 oktober 2001 fastställdes viktiga riktlinjer för det 

konkreta genomförandet av det strategiska partnerskapet mellan unionen och 
Ryssland: utarbetande av konceptet för ett gemensamt europeiskt ekonomiskt 
område; förstärkande av energidialogen; Kaliningrads särskilda situation, främst 
frågor om personers förflyttning och transitering, handelsfrågor, bland annat 
Rysslands anslutning till Världshandelsorganisationen. Europeiska unionen har 
åtagit sig att ytterligare intensifiera förbindelserna med Ryssland och förväntar sig 
väsentliga framsteg i alla dessa frågor. Dialogen om politiska frågor och 
säkerhetsfrågor bör ges ökat innehåll och ge konkreta resultat. Detta bör visa sig i 
gemensamma initiativ i frågor av gemensamt intresse (Västra Balkan, 
Mellanöstern). Man behöver också strukturera samarbetet mellan unionen och 
Ryssland på grundval av partnerskaps- och samarbetsavtalet i kampen mot den 
organiserade brottsligheten, narkotikahandeln, terrorism och olaglig invandring. 

 
Utvecklingssamarbete 
 
53. Europeiska unionen anser att bättre utsikter till tillväxt och utveckling kan erbjuda 

en solidare grund för fred och säkerhet. Europeiska rådet anmodar kommissionen 
och rådet att avlägga rapport om det sätt på vilket samordningen av den europeiska 
och internationella politiken kan förbättras för att främja utvecklingen, som bidrag 
till konferensen i Monterrey och världstoppmötet i Johannesburg. 

 
54. Europeiska rådet ser med tillfredsställelse på rådets åtagande att diskutera metoder 

och tidsplan som möjliggör att var och en av medlemsstaterna uppnår Förenta 
nationernas mål på 0,7 % av BNI till offentligt utvecklingsbistånd samt åtagandet 
att fortsätta insatserna för att förbättra instrumenten för utvecklingssamarbete 
främst i kris- och konfliktdrabbade länder. 

 
55. Europeiska rådet betonar nödvändigheten av att snabbare utbetala tillgängliga 

ekonomiska medel för utvecklingsstöd. För övrigt uppmanar Europeiska rådet rådet 
och kommissionen att behandla inrättandet av en Europa-Medelhavsbank för 
utveckling. 

 
56. Europeiska rådet välkomnar att det den 30 oktober i år anordnades en konferens om 

globaliseringens följder och att kommissionen fått i uppdrag att analysera dess 
finansiella aspekter, i synnerhet skuldnedskrivning och alternativa metoder för 
utvecklingsfinansiering. 

 
57. I avvaktan på en övergripande överenskommelse om sätena för byråerna 

Europeiska livsmedelsmyndigheten och Eurojust kan de påbörja sina verksamheter 
i Bryssel respektive Haag. Om en europeisk åklagarmyndighet inrättas kommer 
dess säte att fastställas i enlighet med bestämmelserna i beslutet av den 8 april 



ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER 19

1965. 
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VI. ÖVRIGA BESLUT 
 
58. Den dramatiska olyckan i S:t Gotthard efter den i Mont Blanc-tunneln manar till 

brådskande åtgärder för att föra över godstransporter från väg till järnväg. 
Kommissionen kommer att snarast möjligt lägga fram sina ramförslag om avgifter 
för utnyttjande av infrastrukturerna och om säkerheten i tunnlarna. Som en 
preliminär lösning uppmanar Europeiska rådet kommissionen att lägga fram ett 
förslag för en förlängning av systemet med miljöpoäng, enligt protokoll nr 9 till 
Österrikes anslutningsakt för att före årets slut kunna avsluta kapitlet om transporter 
i anslutningsförhandlingarna. 

 
59. Europeiska rådet förbinder sig att bibehålla en hög kärnsäkerhetensnivå i unionen. 

Europeiska rådet betonar starkt nödvändigheten av att man övervakar säkerheten i 
kärnkraftverken. Det begär att medlemsstaternas experter på kärnenergi lämnar 
återkommande rapporter som utformas i nära kontakt med kommissionen. 

 
Ratificering av det nya beslutet om egna medel 
 
60. Europeiska rådet har med oro erfarit att några medlemsstater ännu inte har 

ratificerat det nya beslutet om egna medel. Europeiska rådet framhåller vikten av att 
man snarast införlivar besluten från Europeiska rådet i Berlin och anmodar enträget 
medlemsstaterna att slutföra ratificeringsförfarandena så snart som möjligt så att det 
nya beslutet om egna medel omgående kan träda i kraft. 

 
61. Europeiska rådet har noterat de framlagda dokumenten och rapporterna samt de 

bifogade slutsatser som rådet har antagit (se bilaga V). Europeiska rådet uppmanar 
institutionerna att utan dröjsmål säkerställa den operativa uppföljningen av dessa 
och i förekommande fall fullt ut beakta de politiska riktlinjerna i dessa slutsatser. 
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