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1. Eurooppa-neuvosto kokoontui Sevillassa 21. ja 22. kesäkuuta 2002. Kokousta edelsi
Euroopan parlamentin puhemiehen Pat Coxin alustus, jota seurasi keskustelu kokouksen
pääaiheista.

Eurooppa-neuvosto pitää tervetulleena uutta intoa, jota kuvastaa parlamentin, neuvoston ja
komission vuoropuhelu osana Barcelonan Eurooppa-neuvoston päätelmissä mainittua uutta
kumppanuutta, ja on tyytyväinen toimielinten välisen yhteistyön korkean tason teknisen
työryhmän perustamiseen.

I UNIONIN TULEVAISUUS

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan puheenjohtajan selvitys

2. Puheenjohtaja Valéry Giscard d'Estaing selosti Eurooppa-neuvostolle töiden etenemistä
valmistelukunnassa sekä niissä eri yhteyksissä, joissa kansalaisyhteiskuntaa on pyydetty
ilmaisemaan näkemyksiään. Eurooppa-neuvosto vaihtoi esityksen pohjalta näkemyksiä
keskustelujen etenemisestä nyt, kun kuunteluvaiheen jälkeen ollaan siirtymässä
keskusteluvaiheeseen, jossa käsitellään perusteellisemmin tähän mennessä tärkeimmiksi
todettuja kysymyksiä. Eurooppa-neuvosto kannattaa valmistelukunnan noudattamaa yleistä
menettelytapaa. Eurooppa-neuvosto toivoo, että valmistelukunta jatkaa tällä tiellä ja pääsee
asetetussa määräajassa myönteiseen tulokseen pitäen silmällä perussopimusten tarkistamista
käsittelevää hallitustenvälistä konferenssia, josta päätettiin Laekenissa.

Neuvoston uudistaminen

3. Eurooppa-neuvosto aloitti joulukuussa 1999 Helsingissä uudistusprosessin ja antoi siellä
useita suosituksia. Prosessia jatkettiin Göteborgissa ja Barcelonassa, jossa korkeana
edustajana toimiva pääsihteeri esitti selvitykset seuraavista neljästä pääaiheesta: Eurooppa-
neuvosto, yleisten asioiden neuvosto, neuvoston puheenjohtajuus sekä neuvoston
lainsäädäntötoiminta ja avoimuus.

4. Eurooppa-neuvosto keskusteli aiheesta perusteellisesti puheenjohtajavaltion Sevillassa
esittämän, yksityiskohtaisia ehdotuksia sisältävän yhteenvedon pohjalta ja ilmoitti
hyväksyvänsä useita konkreettisia toimenpiteitä, joita voidaan perussopimuksia muuttamatta
soveltaa Eurooppa-neuvoston (ks. liite I) ja neuvoston (ks. liite II) organisaatioon ja
toimintaan. Uudistus merkitsee nykyisten käytäntöjen tuntuvaa muuttamista: sillä
vahvistetaan toimielimen tehokkuutta tilanteessa, jossa unionin jäsenvaltioiden määrä on
kasvamassa ennennäkemättömällä tavalla.

5. Eurooppa-neuvosto sai puheenjohtajavaltiolta lisäksi selvityksen keskustelusta, jota
parhaillaan käydään unionin puheenjohtajuudesta. Eurooppa-neuvosto pani merkille, että
kysymystä ollaan yleisesti ottaen valmiita käsittelemään perusteellisemmin, kuitenkin niin,
että nykyiseen puolivuosittaiseen vuorottelujärjestelmään tehtävissä muutoksissa on
noudatettava jäsenvaltioiden yhdenvertaisuusperiaatetta. Eurooppa-neuvosto pyysi tulevaa
puheenjohtajavaltiota Tanskaa toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet pohdinnan jatkamiseksi
niin, että joulukuussa 2002 kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle voitaisiin esittää aiheesta
alustava selvitys.
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6. Eurooppa-neuvosto muistutti myös pitävänsä tärkeinä 10. ja 11. joulukuuta 1999
kokoontuneen Helsingin Eurooppa-neuvoston hyväksymiä suuntaviivoja ja
toimintasuosituksia. Neuvostoa kehotetaan erityisesti selvittämään kielten käyttöön liittyvää
kysymystä unionin laajentumista silmällä pitäen sekä sitä, millaisin käytännön toimin
nykyistä tilannetta voitaisiin parantaa perusperiaatteita vaarantamatta.
Asiaa koskeva ehdotus olisi tehtävä hyvissä ajoin, ja alustava selvitys olisi joka tapauksessa
esitettävä joulukuussa 2002 kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle.

7. Edellä 3. kohdassa tarkoitetut uudet säännöt tulevat voimaan seuraavalla
puheenjohtajakaudella, jollei toisin määrätä. Neuvoston työjärjestykseen tehtävistä asiaa
koskevista virallisista muutoksista on näin ollen päätettävä ennen 31. heinäkuuta 2002.
Eurooppa-neuvosto arvioi kaikkien näiden määräysten täytäntöönpanoa joulukuussa 2003.

Nizzan sopimus

8. Irlannin pääministeri ilmoitti, että Irlannin hallitus aikoo järjestää syksyllä 2002
kansanäänestyksen, jotta Irlanti voisi ratifioida Nizzan sopimuksen. Pääministeri esitti
"Irlannin kansallisen julkilausuman", jossa vahvistetaan, että Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat määräykset eivät vaikuta Irlannin
perinteisesti noudattamaan, sotilaalliseen puolueettomuuteen perustuvaan politiikkaan ja että
tilanne säilyy samana Nizzan sopimuksen ratifioinnin jälkeen (ks. liite III). Eurooppa-
neuvosto antoi julkilausuman, jossa se panee merkille Irlannin kansallisen julkilausuman (ks.
liite IV). Eurooppa-neuvosto oli tyytyväinen siihen, että Irlannin hallitus pyrkii
määrätietoisesti Nizzan sopimuksen hyväksymiseen, mikä on edellytyksenä laajentumisen
toteuttamiselle sovittuja määräaikoja noudattaen.

Lainsäädännön parantaminen

9. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille lainsäädännön parantamista koskevat
komission tiedonannot ja erityisesti sääntely-ympäristön yksinkertaistamista ja parantamista
koskevan toimintasuunnitelman. Eurooppa-neuvosto kehottaa kolmea asianomaista
toimielintä (parlamenttia, neuvostoa ja komissiota) hyväksymään korkean tason teknisen
työryhmän työskentelyn pohjalta ennen vuoden 2002 loppua toimielinten välisen sopimuksen
yhteisön lainsäädännön laadun ja sen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen
edellytysten – myös määriaikojen – parantamiseksi.
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Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP)

10. Eurooppa-neuvosto hyväksyi puheenjohtajavaltion selvityksen turvallisuus- ja
puolustuspolitiikasta.

11. Eurooppa-neuvosto, joka haluaa määrätietoisesti vahvistaa Euroopan unionin asemaa
terrorismin torjunnassa ja joka tunnustaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, ETPP
mukaan luettuna, merkityksen tässä asiassa, antoi julkilausuman (ks. liite V), jonka
tavoitteena on, että terrorismin torjuntaan tarvittavat valmiudet otetaan paremmin huomioon.

12. Sen jälkeen kun ETPP:n toimintakyvystä annettiin Laekenissa julkilausuma, siviili- ja
sotilaallisten voimavarojen kehittämisessä, puutteiden täyttämiseksi laaditun
toimintaohjelman täytäntöönpanossa ja puolustusmateriaalialan yhteistyön suunnittelussa on
edetty huomattavasti. Eurooppa-neuvosto pyytää puolustusministereitä jatkamaan yleisten
asioiden neuvostossa valmiuksia koskevien asioiden käsittelyn ohjaamista.

13. Euroopan unioni vahvisti voivansa toteuttaa kriisinhallintaoperaatioita ja päätti muun muassa
toteuttaa Bosnia ja Hertsegovinassa poliisioperaation (EUPM), jolla jatketaan 1. tammikuuta
2003 alkaen nykyistä Yhdistyneiden Kansakuntien operaatiota.

14. Eurooppa-neuvosto toi esiin, että Euroopan unioni haluaa ottaa hoitaakseen Naton tehtävät
entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Se antoi korkeana edustajana toimivalle
pääsihteerille ja Euroopan unionin toimivaltaisille elimille tehtäväksi ottaa asianmukaisesti
yhteyttä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaisiin ja Naton vastuuhenkilöihin
sekä jatkaa ja tehostaa aloitettuja suunnittelutoimenpiteitä, jotta unioni voi ottaa Naton
operaation hoitaakseen Naton tämänhetkisen valtuutuksen päättyessä edellyttäen, että
Euroopan unionin ja Naton väliset pysyvät järjestelyt ("Berliini plus" -järjestelyt) ovat
tuolloin käytössä.

15. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen puheenjohtajavaltio Espanjan tähänastiseen edistymiseen
Euroopan unionin ulkopuolisten eurooppalaisten liittolaisten osallistumista koskevien Nizzan
määräysten täytäntöönpanossa, ja se antaa seuraavalle puheenjohtajavaltiolle tehtäväksi jatkaa
tätä työtä yhdessä korkeana edustajana toimivan pääsihteerin kanssa.

16. Siviilialalla asioiden käsittelyä on jatkettu neljällä ensisijaisella alalla (poliisiasiat,
oikeusvaltio, siviilihallinto ja pelastuspalvelu) sekä valmiuksien määrän että niiden laadun
osalta. ETPP:n rakenteita ja päätöksentekomenettelyjä testattiin menestyksekkäästi
ensimmäisessä Euroopan unionin toteuttamassa kriisinhallintaharjoituksessa.

17. Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostolle esitetään selvitys kaikista näistä aiheista.
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II LAAJENTUMINEN

18. Liittymisneuvotteluissa saavutettiin ratkaisevaa edistystä vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
Näin ollen neuvotteluissa siirrytään nyt päätösvaiheeseen.

19. Nizzassa hyväksyttyä etenemissuunnitelmaa on noudatettu hyväksymällä yhteisiä kantoja
neuvotteluluvuista "Maatalous", "Aluepolitiikka ja rakennepoliittisten välineiden
yhteensovittaminen", "Varainhoitoa ja talousarviota koskevat määräykset" sekä
"Toimielimet". Rahoitus- ja muut kysymykset, joita ei ole käsitelty viimeisteltäessä näitä
lukuja koskevia yhteisiä kantoja, on saatava ratkaistuksi mahdollisimman pian ottaen
huomioon yleisten asioiden neuvoston 17. kesäkuuta antamat päätelmät.

20. Eurooppa-neuvosto korostaa liittymiskriteerien noudattamisen osalta, että ehdokasvaltioiden
on tärkeää jatkaa edelleen yhteisön säännöstön täytäntöönpanoa ja tosiasiallista soveltamista.
Ehdokasvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet saattaakseen hallinnolliset ja
oikeudelliset valmiutensa vaaditulle tasolle. Eurooppa-neuvosto ilmaisee tässä yhteydessä
olevansa tyytyväinen komission kertomukseen alaa koskevista erityisistä
toimintasuunnitelmista sekä liittymisneuvottelujen yhteydessä tehtyjen sitoumusten
seurannasta ja palauttaa mieleen erityisesti 10. kesäkuuta 2002 kokoontuneen neuvoston
päätelmät oikeus- ja sisäasioista sekä eläinlääkintä- ja kasvinsuojelusäännöstöstä.

21. Ottaen huomioon kaikki nämä seikat ja jotta ensi syksynä kokoontuva Eurooppa-neuvosto
voisi tehdä päätöksen niistä ehdokasvaltioista, joiden kanssa neuvottelut voidaan saattaa
päätökseen vuoden 2002 lopulla,

a) neuvoston on tehtävä asiaankuuluvat päätökset toimittaakseen ehdokasvaltioille
marraskuun alkupäivinä kaikki rahoituspaketin osalta puuttuvat tiedot, ja

b) komission on laadittava asiaankuuluvat suositukset määräaikaiskertomusten pohjalta.

22. Eurooppa-neuvosto vahvistaa, että jos neuvottelut ja uudistukset etenevät tähänastisella
tavalla, Euroopan unioni on valmis päättämään liittymisneuvottelut Kyproksen, Maltan,
Unkarin, Puolan, Slovakian, Liettuan, Latvian, Viron, Tšekin ja Slovenian kanssa vuoden
2002 loppuun mennessä, jos nämä valtiot ovat siihen valmiita. Eriyttämisen periaatetta on
noudatettava kaikilta osin neuvottelujen loppuun asti. Liittymissopimuksen laatimista on
jatkettava, jotta se saataisiin valmiiksi mahdollisimman pian liittymisneuvottelujen
päättämisen jälkeen. On kohtuullista odottaa, että liittymissopimus voidaan allekirjoittaa
keväällä 2003. Tavoitteena on edelleen se, että kyseiset valtiot osallistuvat täysjäseninä
Euroopan parlamentin vaaleihin vuonna 2004. Tämä yhteinen tavoite voidaan saavuttaa
suunnitellussa aikataulussa kuitenkin vain, jos kukin ehdokasvaltio noudattaa realistista ja
rakentavaa lähestymistapaa.

23. Bulgaria ja Romania ovat edistyneet merkittävästi viime kuukausina. Eurooppa-neuvosto
kannustaa niitä jatkamaan ponnistelujaan ja vahvistaa uudelleen sitoumuksensa antaa niille
täysi tukensa niiden liittymisvalmisteluissa. Kööpenhaminassa olisi neuvotteluja vielä
jatkaville ehdokasvaltioille annettava ajantasaistettu etenemissuunnitelma sekä tarkistettu ja
vahvistettu liittymistä edeltävä strategia. Voitaisiin harkita myös liittymistä edeltävän
rahoitusavun lisäämistä. Jos edistys jatkuu yhtä nopeana, kyseisten maiden liittymisprosessin
aikataulua voitaisiin lisäksi tarkentaa vuoden loppuun mennessä.
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24. Kyproksen liittymisen osalta Euroopan unionin kanta perustuu Helsingin Eurooppa-neuvoston
päätelmiin. Euroopan unioni pitää edelleen parempana sitä, että jäseneksi otetaan yhdistynyt
saari. Euroopan unioni antaa täyden tukensa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin työlle
ja vetoaa Kyproksen kreikkalaisen ja turkkilaisen yhteisön johtajiin, jotta nämä tehostaisivat
ja vauhdittaisivat neuvottelujaan hyödyntääkseen tätä ainutlaatuista mahdollisuutta päästä
kokonaisratkaisuun Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston asiaa koskevien
päätöslauselmien mukaisesti toivottavasti jo ennen neuvottelujen päättymistä.
Kokonaisratkaisun ehdot otettaisiin huomioon Kyproksen liittymissopimuksessa Euroopan
unionin perusperiaatteiden mukaisesti: Euroopan unionin jäsenvaltiona Kyproksen on
esiinnyttävä yhtenäisenä ja varmistettava Euroopan unionin säännöstön asianmukainen
noudattaminen. Euroopan unioni antaisi yhdistyneen saaren pohjoisen osan kehittämiseen
merkittävää taloudellista tukea.

25. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille Turkissa äskettäin hyväksytyt uudistukset. Se
kannustaa Turkin ponnisteluja liittymiskumppanuudessa määriteltyjen painopisteiden
saavuttamiseksi ja antaa niille täyden tukensa. Vaadittujen poliittisten ja taloudellisten
uudistusten täytäntöönpano edistää Turkin mahdollisuuksia liittyä unioniin muihinkin
ehdokasvaltioihin sovellettavien periaatteiden ja kriteereiden mukaisesti. Kööpenhaminassa
voitaisiin tehdä uusia päätöksiä Turkin ehdokkuuden seuraavasta vaiheesta Sevillan ja
Kööpenhaminan välisen kehityksen ja vuoden 2002 lokakuussa annettavan komission
määräaikaiskertomuksen perusteella sekä Helsingin ja Laekenin päätelmien mukaisesti.

III TURVAPAIKKA JA MAAHANMUUTTO

26. Eurooppa-neuvosto on vakaasti päättänyt nopeuttaa kaikilta osin Tampereella hyväksytyn
ohjelman toteuttamista vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen
perustamiseksi Euroopan unioniin. Eurooppa-neuvosto palauttaa tässä mieleen, että
turvapaikkaa ja maahanmuuttoa koskevien erillisten, mutta toisiinsa läheisesti liittyvien
kysymysten alalle on kehitettävä Euroopan unionin yhteinen politiikka.

27. Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille on hyvin tärkeää hallita muuttovirtoja oikeutta
noudattaen ja yhteistyössä maahanmuuttajien lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa.
Eurooppa-neuvosto panee näin ollen tyytyväisenä merkille kuluneen puolivuotiskauden
saavutukset, erityisesti laittoman maahanmuuton torjuntaa koskevan kokonaisvaltaisen
toimintasuunnitelman ja ulkorajojen valvontaa koskevan suunnitelman sekä direktiivin
turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista, ja
kehottaa seuraavia puheenjohtajavaltioita painottamaan maahanmuuttoasioita unionin
toiminnan suunnittelussa.

28. Muuttovirtojen yhteisessä hallinnassa on lyhyen ja pitkän aikavälin toimissa otettava
tasaveroisesti huomioon toisaalta laillisten maahanmuuttajien kotouttamispolitiikka ja
kansainvälisten yleissopimusten, pääasiassa vuoden 1951 Geneven yleissopimuksen,
mukainen turvapaikkapolitiikka sekä toisaalta laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan
määrätietoinen torjunta.



PUHEENJOHTAJAVALTION  PÄÄTELMÄT

Tiedote 24.06.2002 - FI - PE 320.285

16

29. Unionin toiminnan on tällä alalla perustuttava seuraaviin periaatteisiin:

• Vaikka onkin oikeutettua pyrkiä parempaan elämään, on otettava huomioon unionin ja
sen jäsenvaltioiden vastaanottokyky, ja maahanmuuton on tapahduttava siihen
tarkoitettujen laillisten menettelyjen mukaisesti. Unionin alueella laillisesti oleskelevien
maahanmuuttajien kotoutuminen merkitsee sekä oikeuksia että velvollisuuksia
unionissa tunnustettujen perusoikeuksien osalta, ja rasismin ja muukalaisvihan torjunta
on tässä yhteydessä erityisen tärkeää.

• Vuoden 1951 Geneven yleissopimuksen mukaisesti pakolaisia on suojeltava nopeasti ja
tehokkaasti ottamalla käyttöön sopivia järjestelyjä väärinkäytösten estämiseksi ja
nopeuttamalla kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden paluuta
lähtömaahansa.

Toimenpiteet laittoman maahanmuuton torjumiseksi

30. Hyväksymällä laittoman maahanmuuton torjuntaa koskevan kokonaisvaltaisen
toimintasuunnitelman Euroopan unioni sai tehokkaan välineen muuttovirtojen
asianmukaiseen hallintaan ja laittoman maahanmuuton torjuntaan. Eurooppa-neuvosto vetoaa
neuvostoon ja komissioon, jotta ne kumpikin toimivaltansa mukaisesti pitäisivät seuraavia
suunnitelmaan sisältyviä toimenpiteitä ensisijaisina painopisteinä:

• Tarkastellaan uudelleen ennen tämän vuoden loppua luetteloa niistä kolmansista
valtioista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä, joiden
kansalaisia tämä vaatimus ei koske.

• Perustetaan mahdollisimman pian yhteinen viisumintunnistusjärjestelmä maaliskuussa
2003 esitettävän toteutettavuustutkimuksen ja neuvoston suuntaviivojen perusteella.
Alustava selvitys esitetään ennen vuoden 2002 loppua.

• Nopeutetaan parhaillaan neuvoteltavien takaisinottosopimusten tekemistä ja
hyväksytään uusia valtuutuksia sopimusten neuvottelemiseksi neuvoston jo nimeämien
valtioiden kanssa.

• Hyväksytään maastapoistamis- ja palauttamispolitiikkojen alalla kuluvan vuoden
loppuun mennessä palauttamisohjelman pääkohdat komission vihreän kirjan pohjalta.
Yhtenä pääkohtana on oltava Afganistaniin tapahtuvan nopeutetun paluun
optimoiminen.

• Hyväksytään virallisesti oikeus- ja sisäasioiden neuvoston seuraavassa istunnossa
puitepäätös ihmiskaupan torjunnasta, puitepäätös rikosoikeudellisten puitteiden
vahvistamisesta laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa
avustamisen ehkäisemiseksi sekä direktiivi laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja
maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä.
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Ulkorajojen yhteensovitetun ja yhdennetyn valvonnan täytäntöönpano

31. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen tällä alalla hiljattain laadittuihin erilaisiin aloitteisiin ja
erityisesti komission tiedonantoon "Kohti Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajojen
yhdennettyä valvontaa", Italian johdolla tehtyyn Euroopan rajapoliisin perustamista
koskevaan toteutettavuustutkimukseen ottaen huomioon, että komissio on halukas tutkimaan
edelleen Euroopan rajapoliisin aiheellisuutta ja toteutettavuutta, sekä kolmen jäsenvaltion
osana OISIN-yhteistyöohjelmaa tekemään selvitykseen poliisitoiminnasta ja
rajaturvallisuudesta.

32. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen äskettäin hyväksyttyyn suunnitelmaan jäsenvaltioiden
ulkorajojen valvonnasta, joka on laadittu kolmen edellä mainitun aloitteen perusteella ja jolla
on määrä edistää muun muassa muuttovirtojen hallintaa. Eurooppa-neuvosto kehottaa
perustamaan viipymättä neuvoston yhteyteen ulkorajojen valvojien yhteisen elimen, joka
koostuu jäsenvaltioiden rajavalvontayksiköiden päälliköistä ja jonka tehtävänä on sovittaa
yhteen toimintasuunnitelmassa olevat toimenpiteet.

Eurooppa-neuvosto pyytää lisäksi neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan kukin
toimivaltansa rajoissa seuraavat toimenpiteet:

– Ennen vuoden 2002 loppua

•  toteutetaan yhteisiä operaatioita ulkorajoilla

•  käynnistetään välittömästi kokeiluhankkeita, joihin kaikki kiinnostuneet jäsenvaltiot
voivat osallistua

•  perustetaan maahanmuuttoasioita varten jäsenvaltioiden yhteyshenkilöverkosto.

– Ennen vuoden 2003 kesäkuuta

• laaditaan yhteinen riskianalyysimalli, jonka tavoitteena on yhteinen ja yhdennetty
riskienarviointi

• määritellään yhteiset vaatimukset rajavartijoiden koulutusta varten ja lujitetaan
rajoja koskevaa eurooppalaista lainsäädäntöä

• komissio laatii selvityksen ulkorajojen valvontaa koskevien kustannusten
jakamisesta jäsenvaltioiden ja unionin kesken.
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Maahanmuuttopolitiikan huomioon ottaminen unionin suhteissa kolmansiin maihin

33. Eurooppa-neuvosto katsoo, että Euroopan unionin on laittoman maahanmuuton torjumiseksi
tehostettava toimintaansa, omaksuttava kohdennettu lähestymistapa ja käytettävä kaikkia
asianmukaisia unionin ulkosuhteisiin kuuluvia välineitä. Tätä varten Euroopan unionin on
Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti pidettävä pitkän aikavälin pysyvänä
tavoitteenaan yhdennettyä, maailmanlaajuista ja tasapuolista lähestymistapaa, jolla puututaan
laittoman maahanmuuton perussyihin. Tätä varten Eurooppa-neuvosto muistuttaa myös
taloudellisen yhteistyön tehostamisen, kauppavaihdon kehittämisen, kehitysavun ja
konfliktien ehkäisyn olevan keinoja edistää kyseisten maiden vaurautta ja sitä kautta myös
keinoja vähentää muuttoliikkeiden syitä. Eurooppa-neuvosto kehottaa Euroopan unionia ja
Euroopan yhteisöä lisäämään kaikkiin tuleviin, muiden maiden kanssa tehtäviin
yhteistyösopimuksiin, assosiaatiosopimuksiin tai vastaaviin sopimuksiin muuttovirtojen
yhteistä hallintaa ja laittoman maahanmuuton osalta pakollista takaisinottoa koskevat
lausekkeet.

34. Eurooppa-neuvosto korostaa muuttovirtojen lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa tehtävän
yhteistyön merkitystä rajojen yhteisessä hallinnassa ja rajavalvonnassa sekä
takaisinottamisessa. Kolmansien maiden on otettava takaisin jäsenvaltiossa laittomasti
oleskelevat omat kansalaisensa sekä vastaavassa tilanteessa olevat kolmansien maiden
kansalaiset, joiden voidaan osoittaa kulkeneen kyseisen maan kautta. Yhteistyöllä pyritään
lyhyen ja keskipitkän aikavälin tuloksiin. Unioni on valmis antamaan sitä varten tarvittavaa
teknistä ja taloudellista apua, jota varten Euroopan yhteisön on myönnettävä riittävät varat
rahoitusnäkymien mukaisesti.

35. Eurooppa-neuvosto katsoo, että suhteita niihin kolmansiin maihin, jotka eivät tee yhteistyötä
laittoman maahanmuuton torjunnassa, on arvioitava säännöllisesti. Tämä arviointi otetaan
huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä kyseisten kolmansien maiden
välisissä suhteissa kaikilla asiaankuuluvilla aloilla. Jonkin maan riittämätön osallistuminen
yhteistyöhön saattaa vaikeuttaa kyseisen maan ja unionin välisten suhteiden syventämistä.

36. Jos mitkään yhteisön nykyiset järjestelyt eivät tuota tulosta, neuvosto voi yksimielisesti todeta
kolmannen maan kieltäytyneen perusteettomasti yhteistyöstä muuttovirtojen yhteisessä
hallinnassa. Tällöin neuvosto voi hyväksyä perussopimusten määräysten mukaisesti
toimenpiteitä tai kantoja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja muiden Euroopan unionin
politiikkojen puitteissa, kuitenkin unionin tekemiä sitoumuksia noudattaen ja
kehitysyhteistyön tavoitteita vaarantamatta.
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Yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan määrittelemiseksi meneillään olevan
lainsäädäntötyön jouduttaminen

37. Laittoman maahanmuuton torjumiseksi tehtävän vahvistetun yhteistyön rinnalla on
syytä edistää tehtyjen ehdotusten tarkastelua. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa
hyväksymään

• Dublin II -asetuksen ennen joulukuuta 2002

• pakolaisaseman saamiseksi vaadittavia edellytyksiä ja pakolaisaseman sisältöä
koskevat normit sekä perheenyhdistämistä ja pitkäaikaisesti maassa oleskelevien
henkilöiden asemaa koskevat säännökset ennen kesäkuuta 2003

• turvapaikkamenettelyjen yhteiset vaatimukset ennen vuoden 2003 loppua.

38. Komissio esittää lokakuun lopulla neuvostolle kertomuksen yhteisön tasolla käytettävissä
olevan rahoituksen tehokkuudesta maahanmuuttajien ja kielteisen päätöksen saaneiden
turvapaikanhakijoiden palauttamisessa, ulkorajojen valvonnassa sekä turvapaikka- ja
maahanmuuttohankkeissa kolmansissa maissa.

39. Eurooppa-neuvosto pyytää, että neuvosto esittää sille yhteistyössä komission kanssa
kesäkuussa 2003 pidettävää kokousta varten kertomuksen tässä luvussa esitettyjen
suuntaviivojen täytäntöönpanosta käytännössä.

IV JOHANNESBURG

40. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieliin erityisesti 4. maaliskuuta, 30. toukokuuta sekä 4. ja
17. kesäkuuta päivätyt kestävän kehityksen huippukokousta koskevat neuvoston päätelmät ja
hyväksyy yksimielisesti Euroopan unionin tässä yhteydessä määrittämät yleiset kannat.
Eurooppa-neuvosto korostaa, että Euroopan unioni on sitoutunut kestävän kehityksen
huippukokouksen onnistumiseen ja että se haluaa jatkaa keskeistä tehtäväänsä
huippukokouksen valmistelussa, jotta päästäisiin maailmanlaajuiseen sopimukseen
Monterreyssä ja Dohassa saavutettujen tulosten pohjalta.

41. Euroopan unioni haluaa varmistaa Dohan kehitysohjelman toteuttamisen kaikilta osin
määräajassa. Näin voitaisiin lisätä hyötyjä, joita kaupan vapauttamisesta on kestävän
kehityksen alkuunpanijana kehitysmaissa. Euroopan unioni rohkaisee pyrkimyksiä perustaa
kyseisten maiden välisiä alueellisia vapaakauppa-alueita.

42. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen siihen, että jäsenvaltiot ja muut avunantajat sitoutuivat
Monterreyssä lisäämään julkista kehitysapua, mikä edistää merkittävästi köyhyyden
vähentämistä ja uuden vuosituhannen kehittämistavoitteiden saavuttamista. Eurooppa-
neuvosto korostaa tarvetta toteuttaa nämä sitoumukset. Lisäksi Eurooppa-neuvosto painottaa,
että on varmistettava varojen onnistunut siirtäminen Maailman ympäristörahastolle, jotta tämä
voi täyttää uusien ja nykyisten keskeisten alueiden rahoitusvaatimukset.
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43. Euroopan unioni pyytää muita kehittyneitä maita liittymään globalisaatio-, kauppa- ja
rahoitusohjelmaansa, jotta kehitysmaita autettaisiin hyötymään pääsystä kehittyneiden maiden
markkinoille ja kaikki voisivat hyötyä maailmanlaajuistumisesta. Euroopan unioni sitoutuu
tehostamaan toimintaansa käytännössä kaikilla näillä aloilla.

44. Euroopan unioni korostaa, että hyvä hallintotapa kansallisella tasolla on kestävän kehityksen
edellytys ja että kaikkien valtioiden on vahvistettava julkisia laitoksiaan pitäen huolta siitä,
että lakeja noudatetaan, oikeudellisia rakenteita parannetaan ja tietoja on saatavissa.

45. Euroopan unioni kannustaa kumppanuuden ja vastuullisuuden nimissä aloitteita varsinkin
juomaveden ja hygienian, energian, myös uusiutuvan energian, ja terveyden alalla. Näiden
aloitteiden toteuttamisessa Euroopan unioni kiinnittää erityistä huomiota Afrikkaan ja tekee
tiivistä yhteistyötä kumppaneidensa kanssa vauhdittaakseen Afrikan kehittämiseksi
perustettua uutta kumppanuutta (NEPAD). Eurooppa-neuvosto korostaa Euroopan unionin
halukkuutta tehdä Johannesburgissa selkeitä ja konkreettisia poliittisia sitoumuksia, joihin
liittyy täsmällinen aikataulu ja joiden toteutuksessa olisi tukeuduttava tehokkaaseen
kumppanuuteen.

46. Eurooppa-neuvosto korostaa, että kestävän kehityksen yhteydessä on tärkeää ylläpitää
elintarviketurvallisuuden tavoitetta olennaisena tekijänä köyhyyden torjunnassa, kuten
vastikään Roomassa pidetyssä maailman elintarvikehuippukokouksessa muistutettiin.

V KASVULLA JA KILPAILUKYVYLLÄ TÄYSTYÖLLISYYTEEN

Talouden näkymät ja talouspolitiikan laajat suuntaviivat

47. Taloudellisen toiminnan äskeinen taantuminen on loppunut. Euroopan talous voi hyötyä
terveiden makrotalouspolitiikkojen ja kunnianhimoisten talousuudistusten tuloksista, jotka
tukevat jo alkaneen kasvun elpymistä ja työpaikkojen luomista ja jotka helpottavat talouden
epävarmuustekijöihin reagoimista.

48. Eurooppa-neuvosto yhtyy täysin talouspolitiikan laajoihin suuntaviivoihin, jotka keskittyvät
makrotalouden vakauteen ja kasvuun sekä työ-, tavara- ja palvelumarkkinoiden uudistukseen,
ja suosittaa neuvostolle niiden hyväksymistä. Eurooppa-neuvosto vahvistaa uudelleen
pitävänsä tärkeänä vakaus- ja kasvusopimusta ja julkisen talouden tervehdyttämistä ja
kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan talouspolitiikan laajoihin suuntaviivoihin sisältyvien
suositusten mukaista finanssipolitiikkaa. Jäsenvaltioita kehotetaan hyödyntämään kaikkia
talouden elpymiseen ja sen mukanaan tuomaan kasvuun liittyviä vaikutuksia julkisen talouden
tervehdyttämiseksi.
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Rahoituspalvelut

49. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamista
koskevan asetuksen antamiseen ja poliittisiin sopimuksiin, joihin on hiljattain päästy
finanssiryhmittymiä, markkinoiden väärinkäyttöä ja ammatillisten lisäeläkkeiden
eläkelaitosten toimintaa koskevista direktiiveistä, ja vahvistaa uudelleen pitävänsä tärkeänä
rahoituspalveluja koskevan toimintasuunnitelman nopeaa ja täysimääräistä täytäntöönpanoa.

Energiaverotus

50. Eurooppa-neuvosto panee merkille puheenjohtajavaltion tilanneselvityksen energiaverotusta
koskevan direktiiviehdotuksen käsittelystä ja vahvistaa uudelleen Barcelonassa direktiivin
antamiselle rinnakkaisesti energiamarkkinoiden avaamista koskevan sopimuksen kanssa
määrätyn aikataulun.

Veropaketti

51. Eurooppa-neuvosto

– panee tyytyväisenä merkille veropakettia koskevan neuvoston tilanneselvityksen sekä
neuvoston vakaan päätöksen saada veropaketti hyväksytyksi tämän vuoden loppuun
mennessä

– odottaa, että vaikka Sveitsin kanssa käytävät neuvottelut säästöjen verotuksesta on
aloitettu vasta äskettäin, ne voitaisiin käydä nopeutetusti ja saattaa päätökseen
mahdollisimman pian vuoden 2002 jälkipuoliskolla.

Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla

52. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen neuvoston tilanneselvitykseen hallinnollisesta yhteistyöstä
verotuksen alalla ja hyväksyy selvityksessä esitetyt aloitteet alan jatkotoimista.

Yrityksen johtamis- ja valvontamenettelyt (Corporate governance)

53. Viimeaikaiset tapahtumat ovat tuoneet esiin yritysten hyvän johtamisen ja valvonnan
merkityksen etenkin pääomamarkkinoilla toimivissa yrityksissä. Barcelonan Eurooppa-
neuvoston antaman toimeksiannon mukaisesti Euroopan unionin yhtiöoikeuden korkean tason
asiantuntijaryhmän toimeksiantoa laajennettiin huhtikuussa 2002 kysymyksiin, jotka liittyvät
yritysten johtamisen ja valvonnan sekä tilintarkastuksen hyviin toimintatapoihin, ennen
kaikkea hallinnollisten johtajien (non-executive directors) ja hallintoneuvostojen asemaan,
johdon palkkioihin, johdon vastuuseen tilinpäätöstiedoista sekä tilintarkastuskäytäntöihin.
Ecofin-neuvosto pani kesäkuussa 2002 merkille korkean tason asiantuntijaryhmän
puheenjohtajan esittämän alustavan suullisen selvityksen. Eurooppa-neuvosto kehottaa
Ecofin- ja sisämarkkinaneuvostoa käymään poliittista keskustelua asiantuntijaryhmän
loppuraportista avustaakseen komissiota tekemään täsmällisiä ehdotuksia mahdollisimman
pian sen jälkeen.
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Talousuudistukset, innovaatio ja kilpailukyky

54. Barcelonan Eurooppa-neuvosto korosti tarvetta sitoutua päättäväisesti uudistuksiin ja määritti
useita painopistealueita. Puheenjohtajavaltion selvityksestä käy ilmi, että tässä on jo edistytty
huomattavasti. Lissabonin huippukokouksessa käynnistettyä talousuudistusohjelmaa on
jatkettava päättäväisesti unionin itselleen asettamien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto

– pyytää, että tutkimuksen kuudennen puiteohjelman täytäntöönpanopäätökset
(osallistumista koskevat säännöt ja erityisohjelmat) tehtäisiin mahdollisimman pian,

– vahvistaa Barcelonassa hyväksytyn sähkö- ja kaasumarkkinoiden avaamista koskevan
aikataulun,

– pyytää jatkamaan työskentelyä aktiivisesti, jotta Euroopan laajuisia liikenneverkkoja
koskevat yhteisön suuntaviivat voidaan tarkistaa ja yhtenäinen ilmatila voidaan toteuttaa
sovitussa aikataulussa,

– ilmoittaa hyväksyvänsä komission eEurope 2005 -toimintasuunnitelman tavoitteet.
Suunnitelma edistää merkittävällä tavalla unionin pyrkimyksiä kohti tietoon perustuvaa
kilpailukykyistä taloutta. Euroopan neuvosto pyytää kaikkia toimielimiä huolehtimaan
siitä, että suunnitelma pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön vuoden 2005 loppuun
mennessä, ja kehottaa komissiota esittämään hyvissä ajoin puolivälin tarkastelun
vuoden 2004 keväällä kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle edistymisen arvioimiseksi
sekä tekemään tarvittaessa ehdotuksia toimintasuunnitelman muokkaamiseksi,

– panee merkille komission tiedonannon kolmannen sukupolven matkaviestintäverkkojen
ja -palvelujen laajamittaista käyttöönottoa vielä vaikeuttavista esteistä ja kehottaa
kaikkia asianomaisia viranomaisia ryhtymään toimiin verkkojen fyysisen käyttöönoton
yhteydessä havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi Eurooppa-neuvosto kehottaa
komissiota antamaan Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostolle selvityksen kyseisestä
aiheesta sekä digitaalisen television ja kolmannen sukupolven matkaviestinnän
ympäristöjen avaamista vielä vaikeuttavista esteistä, sähköisen kaupankäynnin ja
sähköisen hallinnon kehittämisestä ja sähköisten tunnistus- ja todentamisjärjestelmien
mahdollisesta asemasta tässä yhteydessä,

– panee merkille komission tiedonannon yleistä taloudellista etua koskevien palveluiden
arviointimenetelmistä ja kehottaa komissiota antamaan Kööpenhaminan Eurooppa-
neuvostolle tilanneselvityksen valtiontukia koskevien suuntaviivojen käsittelystä sekä
tarvittaessa antamaan tämän alan ryhmäpoikkeusasetuksen,

– kehottaa neuvostoa panemaan täytäntöön komission ehdottaman biotekniikkaa
koskevan strategian,

− kehottaa neuvostoa saattamaan päätökseen julkisia hankintoja koskevan
toimenpidepaketin hyväksymisen vuoden loppuun mennessä.
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VI ULKOSUHTEET

Kaliningrad

55. Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota esittämään hyvissä ajoin ennen Brysselissä
pidettävää kokousta lisäselvityksen niistä mahdollisuuksista, joiden avulla kysymys
henkilöiden ja tavaroiden kauttakulusta Kaliningradin alueelle ja alueelta voitaisiin ratkaista
tehokkaasti ja joustavasti yhteisön säännöstöä noudattaen ja yhteisymmärryksessä
asianomaisten ehdokasvaltioiden kanssa.

Lähi-itä

56. Eurooppa-neuvosto antoi Lähi-idästä jäljempänä olevan julkilausuman (liite VI).

Intia ja Pakistan

57. Eurooppa-neuvosto antoi Intiasta ja Pakistanista jäljempänä olevan julkilausuman (liite VII).

VII MUUT ASIAT

Syrjäisimmät alueet

58. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa ja komissiota tehostamaan syrjäisimpien alueiden
erityispiirteet tunnustavan EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan
täytäntöönpanoa ja esittämään tarkoituksenmukaisia ehdotuksia kyseisten alueiden
erityistarpeiden huomioon ottamiseksi yhteisissä politiikoissa, erityisesti
liikennepolitiikassa, ja uudistettaessa joitakin näistä politiikoista, erityisesti aluepolitiikkaa.
Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto panee merkille komission aikomuksen esittää uusi
syrjäisimpiä alueita koskeva selvitys, jossa otetaan kokonaisvaltaisesti ja johdonmukaisesti
huomioon kyseisten alueiden tilanteen erityispiirteet ja keinot asian käsittelemiseksi.

59. Eurooppa-neuvosto pyytää neuvostoa ja komissiota saattamaan päätökseen tietyt
ensisijaiset, erityisesti merentakaisten departementtien meriverojärjestelmäkysymystä
koskevat hankkeet.

* * *


