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1. Det Europæiske Råd holdt møde i Sevilla den 21. og 22. juni 2002. Forud for mødet gav
formanden for Europa-Parlamentet, Pat Cox, en redegørelse, hvorefter der fandt en
udveksling af synspunkter sted om de vigtigste emner på dagsordenen.

Det Europæiske Råd glæder sig over, at dialogen mellem Parlamentet, Rådet og
Kommissionen har fået et markant skub fremad med det nye partnerskab, der er nævnt i
konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Barcelona, og ser med tilfredshed på nedsættelsen
af en teknisk gruppe på højt plan vedrørende interinstitutionelt samarbejde.

I. EU'S FREMTID

Rapport fra formanden for Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid

2. Det Europæiske Råd hørte en rapport fra konventets formand, Valéry Giscard d'Estaing, om
forløbet af drøftelserne i konventet og i de forskellige fora, hvor det civile samfund skal
bidrage til debatten. På baggrund af dette indlæg havde Det Europæiske Råd en udveksling af
synspunkter om drøftelsernes forløb, der efter en lyttefase nu går ind i en debatfase med en
indgående behandling af de vigtigste spørgsmål, der er blevet indkredset indtil nu. Det
Europæiske Råd støtter konventets generelle fremgangsmåde. Det ønsker, at konventet
fortsætter ad denne vej og inden for de fastsatte frister når frem til et positivt resultat til brug
for den regeringskonference, som det i Laeken blev besluttet at afholde med henblik på
revision af traktaterne.

Reformen af Rådet

3. Det Europæiske Råd påbegyndte en reformproces i Helsingfors i december 1999, hvor det
vedtog en række anbefalinger. Processen fortsatte i Göteborg og Barcelona, hvor Det
Europæiske Råd gjorde sig bekendt med rapporter fra generalsekretæren/den højtstående
repræsentant om fire hovedområder: Det Europæiske Råd, Rådet (almindelige anliggender),
formandskabet for Rådet samt lovgivningsarbejdet i Rådet og åbenhed.

4. På baggrund af en sammenfattende rapport med detaljerede forslag, som formandskabet
forelagde i Sevilla, havde Det Europæiske Råd en indgående drøftelse om dette spørgsmål og
gav sin tilslutning til en række konkrete foranstaltninger, der uden traktatændringer kan
anvendes på tilrettelæggelsen af arbejdet og arbejdsgangen i Det Europæiske Råd (jf. bilag I)
og Rådet (jf. bilag II). Denne reform udgør en væsentlig ændring af den nuværende praksis og
tager sigte på at gøre institutionen mere effektiv, her på tærskelen til en hidtil uset udvidelse
af antallet af medlemsstater i EU.

5. Det Europæiske Råd gjorde sig desuden bekendt med en rapport fra formandskabet om de
igangværende drøftelser om EU's formandskab. Det konstaterede, at der generelt er vilje til at
gå videre med dette spørgsmål, dog således at enhver tilpasning af den nuværende ordning
med skiftende halvårlige formandskaber under alle omstændigheder fortsat bør overholde
princippet om lighed mellem medlemsstaterne. Det Europæiske Råd opfordrede derfor det
kommende danske formandskab til at træffe passende foranstaltninger med henblik på at
fortsætte overvejelserne, således at der kan forelægges en første rapport på Det Europæiske
Råds møde i december 2002.
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6. Endelig erindrede Det Europæiske Råd om den betydning, det tillægger en effektiv
gennemførelse af alle de konkrete retningslinjer og anbefalinger, der blev vedtaget af Det
Europæiske Råd i Helsingfors den 10. og 11. december 1999. Rådet opfordres navnlig til at
undersøge spørgsmålet om sprog i et udvidet EU og praktiske foranstaltninger til at forbedre
den nuværende situation, uden at de grundlæggende principper anfægtes. Der bør i den
forbindelse forelægges et forslag i god tid, og under alle omstændigheder bør der forelægges
en første rapport på Det Europæiske Råds møde i december 2002.

7. De nye regler, der er nævnt i punkt 3 ovenfor, træder i kraft under det kommende
formandskab, medmindre andet er fastsat. De formelle ændringer, der i denne forbindelse skal
foretages i Rådets forretningsorden, vil derfor blive vedtaget inden den 31. juli 2002.
Gennemførelsen af alle disse bestemmelser vil blive evalueret af Det Europæiske Råd i
december 2003.

Nice-traktaten

8. Irlands premierminister oplyste, at hans regering agter at afholde en folkeafstemning i
efteråret 2002, således at Irland kan ratificere Nice-traktaten. Premierministeren forelagde en
national erklæring fra Irland, der bekræfter, at EU-traktatens bestemmelser om udenrigs- og
sikkerhedspolitikken ikke berører landets traditionelle politik med hensyn til militær
neutralitet, heller ikke efter ratifikationen af Nice-traktaten (jf. bilag III). Det Europæiske Råd
vedtog en erklæring, hvori det tager den nationale erklæring fra Irland til efterretning (jf.
bilag IV). Det Europæiske Råd udtrykte tilfredshed med, at den irske regering er fast besluttet
på at få Nice-traktaten godkendt, hvilket er en forudsætning for, at udvidelsen kan
gennemføres inden for de fastsatte frister.

Bedre lovgivning

9. Det Europæiske Råd noterede sig med tilfredshed Kommissionens meddelelser om, hvordan
man kan lovgive bedre, og navnlig handlingsplanen om bedre og enklere lovgivningsrammer.
Det opfordrer de tre berørte institutioner (Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen) til på
grundlag af drøftelserne i Den Tekniske Gruppe på Højt Plan at vedtage en interinstitutionel
aftale inden udgangen af 2002 for at forbedre kvaliteten af fællesskabslovgivningen og
betingelserne for omskrivningen til national lovgivning, herunder tidsfristerne.

ESFP

10. Det Europæiske Råd godkendte formandskabets rapport om sikkerheds- og
forsvarspolitikken.

11. Det Europæiske Råd, der er fast besluttet på at styrke EU's rolle i bekæmpelsen af terrorisme,
og som anerkender betydningen af det bidrag, der i den henseende ydes af FUSP, herunder
ESFP, vedtog en erklæring (jf. bilag V) om at tage større hensyn til den kapacitet, der er
nødvendig for at bekæmpe terrorisme.
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12. I forlængelse af Laeken-erklæringen om ESFP's operative kapacitet er der gjort væsentlige
fremskridt med hensyn til opbygningen af den civile og den militære kapacitet,
gennemførelsen af den handlingsplan, der skal afhjælpe de eksisterende mangler, og
perspektiverne for samarbejdet på forsvarsmaterielområdet. Det Europæiske Råd anmoder
forsvarsministrene om, i Rådet (almindelige anliggender), fortsat at udstikke retningslinjer for
drøftelserne om kapacitet.

13. Den Europæiske Union bekræftede, at den er i stand til at påtage sig krisestyringsoperationer,
og besluttede bl.a. at gennemføre den politimission i Bosnien-Hercegovina (EUPM), der skal
sikre opfølgningen af den nuværende FN-operation fra den 1. januar 2003.

14. Det Europæiske Råd gav udtryk for, at Den Europæiske Union er villig til at afløse NATO i
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Det pålagde generalsekretæren/den
højtstående repræsentant og EU's kompetente organer at tage de nødvendige kontakter til
myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og til de ansvarshavende i
NATO og at fortsætte og intensivere de iværksatte planlægningsforanstaltninger med henblik
på at være i stand til at overtage NATO's operation, når NATO's nuværende mandat udløber,
forudsat at de permanente ordninger mellem Den Europæiske Union og NATO ("Berlin-
plus") til den tid er på plads.

15. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med de fremskridt, det spanske formandskab hidtil
har gjort vedrørende gennemførelsen af bestemmelserne fra Nice om inddragelsen af de
europæiske allierede, der ikke er medlemmer af EU, og pålægger det næste formandskab at
fortsætte dette arbejde sammen med generalsekretæren/den høje repræsentant.

16. På det civile område er arbejdet med de fire prioriterede områder (politi, retsstatsprincippet,
civil forvaltning og civilbeskyttelse) blevet videreført med hensyn til såvel de kvalitative som
de kvantitative kapacitetsaspekter. ESFP's strukturer og beslutningsprocedurer er blevet
afprøvet med et vellykket resultat under den første krisestyringsøvelse, som er gennemført
under EU's ledelse.

17. En rapport om alle disse spørgsmål skal forelægges for Det Europæiske Råd i København.

II. UDVIDELSEN

18. Der er gjort afgørende fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne i løbet af årets første seks
måneder. Forhandlingerne går således nu ind i den afsluttende fase.

19. Den køreplan, der blev vedtaget i Nice, er blevet overholdt, idet der er vedtaget fælles
holdninger vedrørende kapitlerne om landbrug, regionalpolitik og samordning af
strukturinstrumenterne, finansielle bestemmelser og budgetbestemmelser samt institutioner.
De finansielle spørgsmål og de øvrige spørgsmål, der ikke er blevet behandlet i forbindelse
med udarbejdelsen af de fælles holdninger vedrørende disse kapitler, skal løses hurtigst muligt
under hensyntagen til konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender) den
17. juni.
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20. For så vidt angår opfyldelsen af tiltrædelseskriterierne understreger Det Europæiske Råd, at
det er vigtigt, at kandidatlandene fortsat gør fremskridt hen imod gennemførelse og faktisk
anvendelse af gældende fællesskabsret. Kandidatlandene skal træffe alle de fornødne
foranstaltninger for at bringe deres administrative og retslige kapacitet op på det krævede
niveau. I den forbindelse ser Det Europæiske Råd med tilfredshed på Kommissionens rapport
om de specifikke handlingsplaner på dette område og om opfølgningen af de forpligtelser, der
er indgået som led i forhandlingerne, idet der navnlig erindres om Rådets konklusioner af
10. juni vedrørende retlige og indre anliggender og vedrørende gældende fællesskabsret på
veterinær- og plantesundhedsområdet.

21. Under hensyn til alle disse elementer og for at sætte Det Europæiske Råd, der mødes i
efteråret 2002, i stand til at afgøre, hvilke af kandidatlandene det vil være muligt at afslutte
forhandlingerne med ved udgangen af 2002,

a) skal Rådet træffe passende afgørelser med henblik på i starten af november at forelægge
kandidatlandene alle de elementer, der mangler i finanspakken,

b) skal Kommissionen på grundlag af de periodiske rapporter udarbejde de relevante
henstillinger.

22. Det Europæiske Råd bekræfter, at hvis det nuværende tempo i forhandlingerne og reformerne
fastholdes, er Den Europæiske Union fast besluttet på at afslutte forhandlingerne med Cypern,
Malta, Ungarn, Polen, Den Slovakiske Republik, Litauen, Letland, Estland, Den Tjekkiske
Republik og Slovenien inden udgangen af 2002, hvis landene er klar. Princippet om
differentiering skal respekteres fuldt ud, til forhandlingerne er afsluttet. Udarbejdelsen af
tiltrædelsestraktaten bør fortsættes, så den kan være færdig hurtigst muligt efter
tiltrædelsesforhandlingernes afslutning. Det synes at være realistisk at forvente, at
tiltrædelsestraktaten kan undertegnes i foråret 2003. Målet er fortsat, at disse lande i 2004
deltager i valget til Europa-Parlamentet som fuldgyldige medlemmer. Dette fælles mål kan
dog kun opfyldes inden for de fastsatte frister, hvis de enkelte kandidatlande indtager en
realistisk og konstruktiv holdning.

23. Bulgarien og Rumænien har i løbet af de seneste måneder gjort væsentlige fremskridt. Det
Europæiske Råd opfordrer dem til at fortsætte deres bestræbelser og bekræfter på ny sit
tilsagn om fuldt ud at støtte deres tiltrædelsesforberedelser. En ajourført køreplan og en
revideret og udbygget førtiltrædelsesstrategi for de kandidatlande, der stadig forhandles med,
bør vedtages i København. Det kunne desuden overvejes at forhøje den finansielle
førtiltrædelsesbistand. Hvis det nuværende tempo fastholdes, vil der endvidere inden årets
udgang kunne fastsættes en mere præcis tidsplan for disse landes tiltrædelsesproces.
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24. For så vidt angår Cyperns tiltrædelse danner Helsingfors-konklusionerne grundlag for EU's
holdning. Den Europæiske Union ser fortsat helst, at det er en genforenet ø, der tiltræder. Det
Europæiske Råd støtter uforbeholdent de bestræbelser, som De Forenede Nationers
generalsekretær gør, og opfordrer lederne af det græsk-cypriotiske og det tyrkisk-cypriotiske
samfund til at intensivere og fremskynde deres forhandlinger med henblik på at gribe denne
enestående lejlighed til at finde en samlet løsning i overensstemmelse med de relevante
sikkerhedsrådsresolutioner, i det håb, at det sker inden forhandlingernes afslutning. EU vil
tage hensyn til vilkårene i en sådan samlet løsning i tiltrædelsestraktaten i overensstemmelse
med de principper, som Den Europæiske Union bygger på: som medlemsstat vil Cypern
skulle tale med én stemme og sikre en korrekt anvendelse af EU-retten. Den Europæiske
Union vil yde et betydeligt finansielt bidrag for at støtte udviklingen af den nordlige del af en
genforenet ø.

25. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med de reformer, der for nylig er vedtaget i
Tyrkiet. Det tilskynder til og støtter fuldt ud Tyrkiets bestræbelser for at efterleve de
prioriteter, der er fastlagt i tiltrædelsespartnerskabet. Iværksættelsen af de nødvendige
politiske og økonomiske reformer vil forbedre tiltrædelsesperspektiverne for Tyrkiet efter de
samme principper og kriterier, som gælder for de øvrige kandidatlande. Der vil i København
kunne træffes nye afgørelser vedrørende næste etape af Tyrkiets kandidatur under hensyn til
udviklingen i situationen i tiden mellem Det Europæiske Råds møde i Sevilla og mødet i
København og på grundlag af den periodiske rapport, som Kommissionen skal forelægge i
oktober 2002, samt i overensstemmelse med Helsinki- og Laeken-konklusionerne.

III. ASYL OG INDVANDRING

26. Det Europæiske Råd er fast besluttet på at fremskynde gennemførelsen af alle aspekter af det
program, der blev vedtaget i Tammerfors med henblik på oprettelse af et område med frihed,
sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union. I den forbindelse erindrer Det
Europæiske Råd om, at det er nødvendigt at udvikle en fælles EU-politik om asyl og
indvandring, der er to særskilte, men samtidig tæt forbundne emner.

27. Det er afgørende for Den Europæiske Union og dens medlemstater, at migrationsstrømmene
håndteres inden for lovens rammer og i samarbejde med de lande, som disse strømme udgår
fra, og transitlandene. Det Europæiske Råd udtrykker derfor tilfredshed med de resultater, der
er opnået i løbet af det sidste halve år, især den samlede plan for bekæmpelse af ulovlig
indvandring og planen for forvaltning af de ydre grænser samt direktivet om fastlæggelse af
minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne, og opfordrer de
kommende formandskaber til fortsat at prioritere migrationsspørgsmål højt i deres
arbejdsprogrammer.

28. De foranstaltninger, der træffes på kort og mellemlang sigt med henblik på en fælles
håndtering af migrationsstrømmene, skal respektere en rimelig balance mellem på den ene
side en integrationspolitik for de indvandrere, der har bosat sig lovligt, og en asylpolitik, der
overholder de internationale konventioner, først og fremmest Genève-konventionen af 1951,
og på den anden side en resolut bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel.
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29. EU's indsats på dette område skal bygge på følgende principper:

•  en legitim stræben efter et bedre liv skal være forenelig med EU's og
medlemsstaternes modtagekapacitet, og indvandringen skal håndteres efter de retlige
procedurer, der er indført med henblik herpå; integrationen af lovlige indvandrere i EU
indebærer såvel rettigheder som pligter i henhold til de grundlæggende rettigheder, der
er anerkendt i EU; i den forbindelse er bekæmpelsen af racisme og fremmedhad af
særlig betydning

•  i overensstemmelse med Genève-konventionen af 1951 skal flygtninge sikres en
hurtig og effektiv beskyttelse, og der skal etableres mekanismer, der kan forhindre
misbrug, ligesom personer, der har fået afslag på deres asylansøgning, skal sendes
hurtigere tilbage til deres hjemland.

Foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig indvandring

30. Med den samlede plan for bekæmpelse af ulovlig indvandring har Den Europæiske Union fået
et effektivt instrument til at opnå en hensigtsmæssig håndtering af migrationsstrømmene og til
at bekæmpe ulovlig indvandring. Det Europæiske Råd opfordrer Rådet og Kommissionen til
inden for rammerne af deres respektive beføjelser at give følgende foranstaltninger i planen
absolut højeste prioritet:

•  inden årets udgang at gennemgå listen over tredjelande, hvis statsborgere er
visumpligtige eller fritaget for visum

•  snarest muligt at indføre et fælles visumidentifikationssystem på grundlag af en
feasibility-undersøgelse, der skal forelægges i marts 2003, og på baggrund af Rådets
retningslinjer; der skal inden udgangen af 2002 forelægges en foreløbig rapport

•  at fremskynde indgåelsen af de tilbagetagelsesaftaler, der er ved at blive forhandlet, og
godkende nye mandater med henblik på forhandling af tilbagetagelsesaftaler med de
lande, som Rådet allerede har udpeget

•  for så vidt angår udsendelses- og tilbagesendelsespolitikkerne, senest inden årets
udgang at vedtage elementerne til et tilbagesendelsesprogram på grundlag af
Kommissionens grønbog; i disse elementer skal bl.a. indgå en optimering af
fremskyndet tilbagevenden til Afghanistan

•  på den næste samling i Rådet (retlige og indre anliggender) formelt at godkende
rammeafgørelsen om bekæmpelse af menneskehandel, rammeafgørelsen om styrkelse
af de strafferetlige rammer med henblik på at bekæmpe hjælp til ulovlig indrejse og
transit og ulovligt ophold samt direktivet om definition af hjælp til ulovlig indrejse og
transit samt ulovligt ophold.
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Gradvis indførelse af en samordnet og integreret forvaltning af de ydre grænser

31. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på de forskellige initiativer, der for nylig er blevet
taget på dette område, især meddelelsen fra Kommissionen med titlen "På vej mod en
integreret forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre grænser" og den feasibility-undersøgelse,
der er blevet gennemført vedrørende oprettelsen af et europæisk grænsepoliti under Italiens
ledelse og under hensyn til Kommissionens erklæring om, at den er rede til fortsat at
undersøge, om en sådan europæisk politistyrke er relevant og kan etableres, samt
undersøgelsen om politi og sikkerhed ved grænserne, der er blevet gennemført af tre
medlemsstater inden for rammerne af Oisin-samarbejdsprogrammet.

32. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med godkendelsen for nylig af planen for
forvaltning af medlemsstaternes ydre grænser, der er udarbejdet på grundlag af ovennævnte
tre initiativer, og som bl.a. skal bidrage til en bedre styring af migrationsstrømmene. Det
anmoder om, at der i Rådets regi snarest muligt oprettes en fælles grænsekontrolinstans, der er
sammensat af cheferne for medlemsstaternes grænsekontrolmyndigheder, og som har til
opgave at samordne planens foranstaltninger.

Derudover anmoder det Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne om hver især inden for
rammerne af deres beføjelser at iværksætte følgende foranstaltninger:

– inden udgangen af 2002

•  gennemførelse af fælles operationer ved de ydre grænser
•  øjeblikkelig igangsætning af pilotprojekter, som alle interesserede

medlemsstater kan deltage i
•  oprettelse af et netværk af forbindelsesofficerer for indvandringsspørgsmål

fra medlemsstaterne

– inden juni 2003

•  udarbejdelse af en fælles model for risikoanalyse for at nå frem til en fælles
og integreret risikovurdering

•  fastlæggelse af fælles normer for uddannelse af grænsevagter samt konsolidering
af den europæiske grænselovgivning

•  gennemførelse af en undersøgelse i kommissionsregi af fordelingen af udgifterne
til forvaltning af de ydre grænser mellem medlemsstaterne og EU.
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Integration af indvandringspolitikken i EU's forbindelser med tredjelande

33. Det Europæiske Råd finder, at bekæmpelsen af ulovlig indvandring kræver en øget indsats fra
EU's side og en målrettet tilgang til fænomenet, idet der skal gøres brug af alle de relevante
instrumenter inden for rammerne af Den Europæiske Unions eksterne forbindelser. I den
forbindelse og i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i
Tammerfors skal EU's mål på lang sigt fortsat være en integreret, samlet og velafbalanceret
politik, der skal tage fat på de grundlæggende årsager til den ulovlige indvandring. I denne
forbindelse minder Det Europæiske Råd om, at intensivering af det økonomiske samarbejde,
udvikling af samhandelen, udviklingsbistand samt konfliktforebyggelse er midler til at
fremme den økonomiske velstand i de pågældende lande og dermed til at reducere de årsager,
som ligger til grund for migrationen. Det Europæiske Råd anmoder indtrængende om, at der i
alle fremtidige samarbejdsaftaler, associeringsaftaler eller tilsvarende aftaler, som Den
Europæiske Union eller Det Europæiske Fællesskab indgår med et hvilket som helst land,
indsættes en bestemmelse om fælles håndtering af migrationsstrømmene, og tvungen
tilbagetagelse i tilfælde af ulovlig indvandring.

34. Det Europæiske Råd understreger vigtigheden af, at der etableres et samarbejde med hjem- og
transitlandene med henblik på fælles håndtering og grænsekontrol samt tilbagetagelse. Tredje-
landes tilbagetagelse omfatter både deres egne statsborgere, der opholder sig ulovligt i en
medlemsstat, og på samme vilkår statsborgere fra andre tredjelande, hvis det kan fastslås, at
disse er rejst i transit gennem det pågældende land. Formålet med samarbejdet er at opnå
resultater på kort og mellemlang sigt. EU er parat til at yde den nødvendige tekniske og
finansielle bistand med henblik herpå, og Det Europæiske Fællesskab skal i så fald tildeles
passende midler inden for de finansielle overslag.

35. Det Europæiske Råd finder det nødvendigt at foretage en systematisk evaluering af
forbindelserne med de tredjelande, der ikke samarbejder om bekæmpelsen af ulovlig
indvandring. Der vil blive taget hensyn til denne evaluering i forbindelserne mellem Den
Europæiske Union og dens medlemsstater på ene side og de berørte lande på den anden side
inden for alle relevante områder. Utilstrækkeligt samarbejde fra et lands side vil kunne gøre
det vanskeligere at uddybe forbindelserne mellem dette land og EU.

36. Når alle eksisterende fællesskabsmekanismer er forsøgt anvendt uden resultat, kan Rådet med
enstemmighed konstatere, at et tredjeland uden begrundelse undlader at samarbejde om den
fælles håndtering af migrationsstrømmene. I så fald vil Rådet i overensstemmelse med
traktatens bestemmelser kunne vedtage foranstaltninger eller holdninger som led i den fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik og Den Europæiske Unions øvrige politikker under iagttagelse
af EU's forpligtelser og uden at anfægte målene for udviklingssamarbejdet.
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Fremskyndelse af det igangværende lovgivningsarbejde med henblik på at fastlægge en fælles
asyl- og indvandringspolitik

37. Sideløbende med det udbyggede samarbejde om bekæmpelse af ulovlig indvandring bør
behandlingen af de fremlagte forslag fremskyndes. Det Europæiske Råd anmoder
indtrængende Rådet om at godkende:

•  Dublin II-forordningen, inden december 2002

•  reglerne om betingelserne for at opnå flygtningestatus og indholdet af denne status
samt bestemmelserne om familiesammenføring og status som fastboende udlænding,
inden juni 2003

•  fælles regler for sagsbehandling i asylsager, inden udgangen af 2003.

38. Kommissionen vil i slutningen af oktober forelægge Rådet en rapport om de finansielle
fællesskabsmidlers effektivitet og tilstrækkelighed for så vidt angår tilbagesendelse af
indvandrere og afviste asylansøgere, forvaltning af de ydre grænser og asyl- og
migrationsprojekter i tredjelande.

39. Det Europæiske Råd anmoder Rådet om i samarbejde med Kommissionen at forelægge en
rapport om den praktiske gennemførelse af retningslinjerne i dette kapitel til Det Europæiske
Råds møde i juni 2003.

IV. JOHANNESBURG

40. Det Europæiske Råd henviser til Rådets konklusioner vedrørende verdenstopmødet om
bæredygtig udvikling, navnlig konklusionerne af 4. marts, 30. maj og 4. og 17. juni, og
tilslutter sig de generelle holdninger, som Den Europæiske Union har fastlagt i den
forbindelse. Det understreger, at Den Europæiske Union forpligter sig til at arbejde for et
vellykket verdenstopmøde om bæredygtig udvikling og er rede til fortsat at spille en væsentlig
rolle i forberedelsen af topmødet, så der kan opnås en global aftale med udgangspunkt i de
positive resultater fra Monterrey og Doha.

41. Den Europæiske Union er fast besluttet på at sørge for, at Doha-udviklingsdagsordenen
gennemføres fuldt ud inden for de fastsatte frister med henblik på at øge fordelene ved
handelsliberaliseringen som drivkraft for en bæredygtig udvikling i udviklingslandene, og den
tilskynder til bestræbelser på at skabe regionale frihandelsområder mellem disse lande.

42. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med det tilsagn om at øge den statslige
udviklingsbistand ODA, som medlemsstaterne og andre donorer gav i Monterrey, hvilket i
betydeligt omfang vil bidrage til at nedbringe fattigdommen og opfylde
millenniummålsætningerne for udvikling. Det understreger nødvendigheden af at udmønte
dette tilsagn i praksis. Det Europæiske Råd understreger ligeledes behovet for at sikre, at den
globale miljøfacilitet tilføres tilstrækkelige midler, således at den bliver i stand til at opfylde
finansieringsbehovene på nye såvel som eksisterende fokusområder.
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43. Den Europæiske Union vil anmode andre udviklede lande om at tilslutte sig EU's program
vedrørende globalisering, handel og finanser for at hjælpe udviklingslandene med at få
adgang til de udviklede landes markeder, således at globaliseringen kan være til gavn for alle.
Den Europæiske Union forpligter sig til konkret at styrke sin aktion på alle disse områder.

44. Den Europæiske Union understreger, at god regeringsførelse på nationalt plan fortsat er af
afgørende betydning for bæredygtig udvikling, og at alle medlemsstater skal styrke deres
regeringsinstitutioner, idet de skal sørge for, at ingen står over loven, at der sker en forbedring
af de retslige strukturer, og at adgangen til information sikres.

45. For at fremme partnerskab og ansvarlighed vil Den Europæiske Union tilskynde til initiativer,
især med hensyn til drikkevand og hygiejne, energi, herunder vedvarende energi, og sundhed.
Den Europæiske Union vil i forbindelse med gennemførelsen af disse initiativer i særlig grad
fokusere på Afrika og arbejde tæt sammen med sine partnere for at puste nyt liv i NEPAD-
initiativet. Det Europæiske Råd understreger Den Europæiske Unions ønske om, at der i
Johannesburg bliver indgået klare og konkrete politiske forpligtelser med en præcis tidsplan,
hvis gennemførelse skal bygge på et reelt partnerskab.

46. Det Europæiske Råd understreger, at det i forbindelse med bæredygtig udvikling er vigtigt at
fastholde målet om fødevaresikkerhed som et grundlæggende element i bekæmpelsen af
fattigdom, således som verdensfødevaretopmødet i Rom netop har mindet om.

V. VÆKST OG KONKURRENCEEVNE MED HENBLIK PÅ FULD BESKÆFTIGELSE

De økonomiske perspektiver og de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker

47. Den seneste tids økonomiske afmatning er nu ovre. Den europæiske økonomi vil kunne høste
frugterne af sunde makroøkonomiske politikker og ambitiøse økonomiske reformer, som
understøtter den vækst, der allerede er begyndt, samt oprettelsen af arbejdspladser, og som vil
gøre det muligt bedre at tackle økonomisk usikkerhed.

48. Det Europæiske Råd tilslutter sig de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker,
der tager udgangspunkt i makroøkonomisk stabilitet og vækst samt i en reform af
arbejdsmarkederne og markederne for varer og tjenesteydelser, og henstiller til Rådet, at det
vedtager dem. Det bekræfter den betydning, det tillægger stabilitets- og vækstpagten og en
finanspolitisk konsolidering, og opfordrer medlemsstaterne til at føre finanspolitikker, der er i
overensstemmelse med henstillingerne i de overordnede retningslinjer for de økonomiske
politikker. Medlemsstaterne opfordres til at anvende alle vækstbetingede gevinster som følge
af det økonomiske opsving til at videreføre den finanspolitiske konsolidering.
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Finansielle tjenesteydelser

49. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med vedtagelsen af forordningen om internationale
regnskabsstandarder og den politiske enighed, der for nylig blev opnået om direktiverne
vedrørende finansielle konglomerater, markedsmisbrug og arbejdsmarkedsorienterede
pensionskasser, og det bekræfter på ny sit ønske om en hurtig og fuldstændig iværksættelse af
handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser.

Energibeskatning

50. Det Europæiske Råd noterer sig formandskabets statusrapport om energibeskatningsdirektivet
og bekræfter den tidsplan for vedtagelsen, der blev fastlagt i Barcelona, sideløbende med
aftalen om åbning af energimarkederne.

Skattepakken

51. Det Europæiske Råd

– noterer sig med tilfredshed Rådets situationsrapport om skattepakken og konstaterer, at
Rådet er fast besluttet på at få pakken endeligt vedtaget inden årets udgang

– forventer, at forhandlingerne med Schweiz om beskatning af renteindtægter vil kunne
afvikles i et hurtigt tempo og afsluttes snarest muligt i andet halvår af 2002, selv om de
først er blevet indledt for nylig.

Administrativt samarbejde på beskatningsområdet

52. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med Rådets situationsrapport om administrativt
samarbejde på beskatningsområdet og godkender de initiativer, der fremlægges i denne
rapport med henblik på de videre drøftelser.

Selskabsstyring (corporate governance)

53. Den seneste tids begivenheder har understreget betydningen af god selskabsstyring, navnlig
for virksomheder, der er aktive på kapitalmarkederne. På baggrund af opfordringen fra Det
Europæiske Råd i Barcelona blev mandatet til EU's Gruppe på Højt Plan af Eksperter inden
for Selskabsret i april 2002 udvidet til også at omfatte spørgsmål vedrørende bedste praksis
inden for selskabsstyring og -revision, især direktionsmedlemmernes og tilsynsrådets rolle,
ledelsens vederlag og ansvar med hensyn til finansielle oplysninger og revisionspraksis. I
juni 2002 noterede Rådet (Økofin) sig en foreløbig mundtlig rapport fra formanden for
gruppen på højt plan. Det Europæiske Råd opfordrer Rådet (Økofin og det indre marked) til at
have en politisk debat om den endelige rapport fra gruppen på højt plan med henblik på at
sætte Kommissionen i stand til at fremlægge specifikke forslag så hurtigt som muligt.
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Økonomiske reformer, innovation og konkurrenceevne

54. Det Europæiske Råd i Barcelona understregede nødvendigheden af, at man resolut går i gang
med reformer, og fremhævede flere prioriterede områder. Der er allerede gjort store
fremskridt, sådan som det fremgår af formandskabets rapport. Det økonomiske
reformprogram, der blev lanceret på topmødet i Lissabon, skal fortsættes med beslutsomhed,
så man kan nå de strategiske mål, EU har sat sig. Det Europæiske Råd

– anmoder i den forbindelse om, at gennemførelsesafgørelserne vedrørende sjette
rammeprogram for forskning (regler for deltagelse og særprogrammer) vedtages snarest
muligt

– bekræfter den tidsplan, der blev aftalt i Barcelona for åbningen af elektricitets- og
gasmarkederne

– anmoder om, at drøftelserne fortsættes aktivt med henblik på en revision af
Fællesskabets retningslinjer for de transeuropæiske transportnet og etablering af et
fælles luftrum inden for de aftalte frister

– giver sin tilslutning til målene i Kommissionens handlingsplan e-Europa 2005, der er et
vigtigt bidrag til EU's bestræbelser på at nå frem til en videnbaseret, konkurrencedygtig
økonomi, og anmoder alle institutionerne om at sørge for, at denne plan er gennemført
fuldt ud inden udgangen af 2005, ligesom det opfordrer Kommissionen til inden Det
Europæiske Råds møde i foråret 2004 at forelægge en midtvejsundersøgelse for at
evaluere de fremskridt, der er gjort, og om nødvendigt fremsætte forslag om tilpasning
af handlingsplanen

– noterer sig Kommissionens rapport om de sidste hindringer for udbredelsen af 3G-
mobilkommunikationsnet og -tjenester og anmoder alle relevante myndigheder om at
bidrage til at løse problemerne i forbindelse med den fysiske etablering af net; opfordrer
endvidere Kommissionen til at aflægge rapport til Det Europæiske Råd i København om
dette spørgsmål og om de fortsatte hindringer for åbningen af platforme for digitalt tv
og 3G-mobilkommunikation, om udviklingen af e-handel og digital forvaltning og om
den rolle, som de elektroniske identifikations- og autentifikationssystemer vil kunne
spille i den forbindelse

– noterer sig Kommissionens meddelelse om en evalueringsmetodik i forbindelse med
forsyningspligtydelser og opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport til Det
Europæiske Råd i København om, hvor langt man er nået i arbejdet med
retningslinjerne for statsstøtte, og til i givet fald at vedtage en forordning om
gruppefritagelse på dette område

– anmoder Rådet om at iværksætte den strategi om bioteknologi, som Kommissionen har
foreslået

– anmoder Rådet om inden årets udgang at færdiggøre vedtagelsen af pakken med
foranstaltninger vedrørende offentlige indkøb.
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VI. EKSTERNE FORBINDELSER

Kaliningrad

55. Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til inden Det Europæiske Råds møde i
Bruxelles at forelægge en supplerende undersøgelse af mulighederne for en effektiv og smidig
løsning på spørgsmålet om person- og varetransit til og fra Kaliningrad-enklaven under
overholdelse af gældende fællesskabsret, og i forståelse med de berørte kandidatlande.

Mellemøsten

56. Det Europæiske Råd vedtog erklæringen om Mellemøsten i bilag VI.

Indien og Pakistan

57. Det Europæiske Råd vedtog erklæringen om Indien og Pakistan i bilag VII.

VII. ANDRE SPØRGSMÅL

Regionerne i den yderste periferi

58. Det Europæiske Råd opfordrer Rådet og Kommissionen til at uddybe gennemførelsen af
traktatens artikel 299, stk. 2, der anerkender den særlige situation, som regionerne i den
yderste periferi befinder sig i, og til at forelægge passende forslag for at tage hensyn til deres
særlige behov ved hjælp af forskellige fælles politikker, herunder især transportpolitikken, og
i forbindelse med reformen af nogle af disse politikker, navnlig regionalpolitikken. I den
forbindelse noterer Det Europæiske Råd sig, at Kommissionen agter at forelægge en ny
rapport om disse regioner, som bygger på en samlet og sammenhængende tilgang til den
særlige situation, som regionerne befinder sig i, og de måder, hvorpå man kan afhjælpe denne
situation.

59. Det Europæiske Råd anmoder Rådet og Kommissionen om at afslutte forskellige prioriterede
drøftelser, navnlig vedrørende spørgsmålet om tildeling af havområder i de oversøiske
departementer.

* * *


