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1997
Formandskabets konklusioner - Luxembourg' den 12.-13- december

INDLEDNING

DetEuropæiskeRådsmødeiLuxembourgdenl2..l3.decemberlggTerenhistorisk
indvarsler en ny
milepæl for EU.s og hele EuroÞas fremt¡d. starten på udvidelsesprocessen
af den europæiske
epoke, ldet der de{initivt gøres ende på fortidens skilletinjer. udbredelsen

integrationsmodeltilenstørredelafkontinentetgivergarantiforstabilitetogvelstandi
fremtiden.
Råd indledt generelle
sideløbende med starten på udvidelsesprocessen har Det Europæiske
finde passende svar på udforovervejelser om EU's udvikling og politikker for at søge at
på næste århundrede og gå
dringerne i tiden efter ãr 20oo. EU vil således kunne tage hul
visìon'
i gang med udvidelsen på grundlag af en klar og sarnmenhængende
af de økonomìske politÍkker'
Det Europæiske Råd harvedtaget en resolution om samordning
unions tredie fase afsluttes'
der sikrer, at forbered elserne til Den Økonomiske og Monetære

EU-indsats på beskæftigelsesomDet har ì øvrigt med tilfredshed fastslået, at planen for en

rådet nu er På Plads-

af synspunkter med EuropaDet Europæiske Råd indledte sit arbejde med en udveksling
vigtigste af de emner, der skulle
Parlamentets formand, José Marfa GIL-ROBLES' om de
drøl¡es.
og udenrigsministren" fra'de
Der har også været et møde med stats- og regeringscheferne
Mødet rireiede sig hovedsagelig om
associetede lande i central- og Østeuropa og cypern,

starten af hele EU'ucividelsesprocessen
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Luxembourg, den 12,-13, decembet 1997

DEN EUROPÆISKE UNIONS UDVIDELSE

1.

Det EuÌopæiske Råd i Luxembourg har truffet de afgørelser, der er nødvendige for at

starte hele udvidelsesprocessen.

2.

Målet for de kommende år er a1 sætte ansøgerlandene i stand til at tilt¡æde EU og at
forberede denne på udvidelsen, så den kommer til at foregå under gode betingelser.
udvidelsen er en samlet og dynamisk ploces, som omtattef alle, og sorn skal forløbe
etapevis i hven ansøgerlands eget tempo afhængigt af, hvor langt det er nået i sine
forberedelsar.

5,

En nødvendig forudsætning

for EU's udvidelse er en slYrkelse og forbedring af den

måde, institutionerne fungererpå, i overensstemmelse med Amsterdam'traktatens be-

stemmelser om ¡nst¡tulionerne.

Eurooakonferencen
Den
Det Europæiske Råd har besiuttet at etablere en Europakcnfe rence for at samle
tiltræde,
Europæiske unions medlemsstater og de europæiske lande, som ønsker aÎ

og som deler EU's interne og eksterne værdier og måì'

5.

Konferencens medlemmer skal være fælles om en gensidig forpligtelse

til fremme af

tred,sikkerhedoggodtnaboskabogrespektforandrelandessuverænitet'de
integritet og
grundlæggende principper for Den Europæiske Union, de ydre grænsers
at bilægge
ukrænkelighed og principperne i folkeretten samt en fast beslutning om
i Haag'
territoriale tvisterved fredel¡ge midler, navnlig via Den lntefnationale Domstol

Lande,derstøtterdisseprincipperogrespekterer,atalleeuropæiskelande'cler

sN 400/97

DK

-ó-

r4/r2 '57

SIJN

01:05 IAX

LUI1JE¡¡r

U,

Þ, ¡Jua.

- Luxembourg' den
Formandskabets kon/tusianer

l2'-13' december 1997

af Den Europæisk8 Union' og som
for
t¡ltrædelse
fastsat
er
der
kriterier.
opfylder de

delerEU,sønskeomatopbyggeetEuropaudenfortidensskillelinjerogvanskelìgi konferencen'
heder, vil blive indbudt til at deltage
principper' vil
og som anerkender ovennævnte
De lande, der accepterer kriter¡ernB'
sig i første omgang
i denne konference' EU's tilbud retter
deltage
at
til
indbudt
blive
ansøgerlande og Tyrkiet'
til Cypern, de central- og østeuropæiske

7-

politisk høring' som skal have
et multilateralt forum for
være
skal
Europakonferencen
med det formål
af generel interesse for deltagerne
spørgsmål
behandle
at
til opgave
om
orn udenrigs- og sikkerhedsPolilit('
5smarbejde
6s¡ss
intensivere
ar udvikre og
navnlig
af fêelles interesse' herunder
områder
på
andre
og
anliggender
retlige og indre
regionalt samarbeide'
økonomiske spørgsmål og

for Rådet
varetages af det land' der har formandskabet
formandskab
Konferencens
fra formandskabet holder kon{erencen
for Den Europæiske UnÌon' Eiter indbydelse
af
niv€Êu og med deltagelse
regeringschef
og
på
statsåret
gang om
møde en

en gang om året på udenrigsministerniveau'
Kommissionens formand' samt

o

møde
Konferencen holder sit første

i

marts 1998 i London'
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Fonnandskabets konhlusioner - Luxembourg, den 12.-l 3. december 1997

TílÎfædelses- oq forhandlinosprocessen

1O- Det Europæiske Råd har gennemgået den nuværende situaüon i hvert af de elleve ansøgerlande på grundlag af Kommissionens udtalelser og rapporten fra Rådeæ
formandskab. Det har i lyset af denne gennemgang besluttet at indlede en tiltrædelsesproces, som omfatter de ti cental- og østeuropæiske ansøgerlande og cypern.

o i traktaten om Den
Europæiske Union. Det Europæiske Råd minder om, at alle disse lande skal tiltæde
Den Europæiske Union på grundlag a{ de samme kriterier. og at de deltager itil-

Denne tiltrædelsesproces er et led i gennemførelsen ar artikel

trædelsesprocessen på samme vilkår, Denne proces - der er dynamisk og omfatter alle

- rummer de elementer, der er beskrevet nedenfor'

Rammeordning

11

.

Tiltrædelsesprocessefl starter den 30. marts 1 998 med et møde rnellem udenrigsm¡nìstrene fra de femten EU-rnedtemsstater, de ti central- og østeuropæiske ansøgerlande

ogCypern.hvorderetableresenfællesrammeordningfordisseansøgerlande.

12.

denrigsministrene fra de iemten EU-medlemsstater holder efter behov møder med
kan
deres kolleger fra de ti central- og østeuropæiske ansøgerlande og Cypern' Det
U

desUden,underhensYntileffaringememeddenslrukturerededialog,kommepåtale
at afholde fagministermøder.

sN 400/97
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b.

Enfyrk€tfør-tilûædelses-strateg¡

13.

Formålet med en styrket før-tiltrædelses-strategí er at sætte alle de central- og
østeuropæiske ansøgerlande i stand til på laengere sigt at blive medlemmer af Den
Europæiske Union og med henblik herpå at tilpasse sig gældende Eu-ret mest mul¡gt
inden tiltrædelsen. I kraft af Europaaftalerne, der fortsat danner grundlaget for Den
Europæiske Unions forbindelser med disse lande. er strategien centreret om tiltrædel-

sespartnerskaber og styrkelse af før-'tiltrædelses-bistanden. Strateg¡en ledsages af en

anal$isk gennemgang af gældende EU-ret for hvert enkelt ansøgerland for sig.
Tiltrædelsesoartnerskaber

1

4,

T¡ltrædelsespartnerskabe! er et nyt instrument, som udgør hovedaksen i den

styrkede J

før-tilrædelses-strategi, idet det danner en samlet ramme om alle former for bistand

til ansøgerlandene i Central- og østeuropa.

15.

Denne samlede ramme skal for hvert ansøgerlands vedkommende give en detaljeret

oversigt dels over de prioriteler, der skal føfges i forbindelse med overtagelsen af
gældende EU-ret. dels over de finansielle midler, især fra PHARE, der er t¡l rådighed

hertii. I den forbindelse vil de finansielle ¡nterventioner være knyttet til ansøgerlandenes fremèkridt og mere specifikt

til

overholdelse af de fastlagte programmer ior

overtagelsen af gældende EU-ret.

sN 400/97
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16.

Fådet træffer med enstemmighed afgørelse om princippet i etableringen af partnerskaber som et nøgleelement i før-tiltrædelses-strategien. På grundlag heraf skal det

derefter med kvalificeret flertâl senest den 15. marts 1998 træffe afgørelse om
principperne, pr¡oriteterne, de mellemliggende må|, de væsenüige tilpasninger og
betingelserne for de enkelte partnerskâber. Når et væsentligt element for den videre
før-tiltrædelses-bistand ikke er til stede i et ansøgerland, træffer Rådet passende

foranstaltninger efter samme fremgangsmåde.
Stvrkelse-af f ør-tiltrædelses-bistanden

tt.

Før-tittrædelses-bistanden vil blive betydeligt forhøjet og skal som supplement til
PHARE-programmet, der allerede er omstillet

til de prioriteter. der er fastlagt i

forbindelse med tiltrædetsen, fra år 2000 omfatte landbrugsstøtte og et struldurinstrument til fordel for fo ranstaltninger, der svarer til sa mhørighedsfo ndens foranstâltninger.

Ved fordelingen af bistanden vil den finansielle støtte tíl de lande, der er med i udvidelsesprocessen, blive ydet efter ligebehandlingsprincipper uafhængigt af t¡ltræd elsestidspunklet og undersærlig hensyntagen til de lande. hvof behovet er størst.
Det Europzeiske Råd ser i den forbindelse positivt på den ind hentningsfo nd, som

Kommissionen påtænker at oprette.

18.

uden 8t det berører de afgørelser, der skal üæffes om de finansielle overslag for
2000-2006, skal PHARE-progrâmmet orienteres mod den kommende liltrædelse, idel
der skal fastsættes to prioriterede må|, nemlig institutionsopbygningen. herunder de
fetlige aspekler {ca. 30% af bevillingsrammen}, og investeringerne ì forbindelse mecj

oveftagelsen og gennemførelsen af gældende ËU-ret {ca'
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19.

3' december 9W
1

Visse f ællesskabsprogrammer (som f.eks. inden for uddannelse, erhvervsuddannelse
gøre sig bekendt med EU's
og forskningl skal åbnes for ansøgerlandene, så de kan
i
politikker og arbejdsmetoder. Der skal træffes afgørelse om en sådan deltagelse

bìdrag, som
hvert enkelt tilfælde, ¡det hvert ansøgerland selv skal yd€ et finansielt

gradvisvilbliveforhøjet'Endelaffinans¡Éringenafaosøgerlandenesnationalebidrag
kan€fterbehovfortsatfinansieresoverPHARE.DennefinansieringbørhøjstUdgøre
for forskning og
1O% af PHARE-bevillingen, ud over deltagetsen i rammeprogrammet
udvikling.

zu.

dem' kunne deltage
Ansøgerlandene bør med hsnsyn t¡l de punkter, som vedrører
de programmer op' sorn de
som observatører i de udvalg, som har t¡l opgave at følge
bidragertilfinansielt,efterpræciserelningslinjer,somerlilpassetdetenkeltetilfælde.

¿t.

der skal træffes afgørelse
Ansøgerlandene kan deltage i fæf lesskabsagenturer, hvilket

om i hvert enkelt tilfælde.

22-Ðensærligefør-tiltrædelses-strategiforCypernskalbaserespå:

-

for institutionsopbygnin gen,
deltagetse iviss€ målrettede aktioner, specielt inden
og indre anliggender;
herunder de retlige aspekfer, samt på området retlige

-

(efter samme fremgangsdeltagelse i visse iællesskabsprogrammer og -agentur€r
måde som for de øvrige ansøgerlande);

-

ydes af TAIEX (Technical Assistance
anvendelse af den tekniske bistand, der
ìnformation Exchange Office)'
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c.

Kommissionens udtalelser og tilr-ædelsesforhandl¡ngeme

23.

Kommissionens udtalelser om ansøgerlandene giver

en god

helhedsanalyse af

situationen ¡ hvert enkelt ansøgerland på baggrund af de tiltrædelseskriterier, der blev
fastlagt af Det Europæiske Råd i København. Perspektivet om tiltrædelse udgør et
enestående incitament for ansøgerne

til at fremskvnde iværksættelsen af politikker'

der er i overensstemmelse med gældende EU-ret. omskrivning af gældende EU-ret til
nat¡onal lovgivning er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse, da det også bør

sikres. at den anvendes i Praksis.

24,

Ðet Europæiske Råd har understreget den forbindelse, der er mellem den løbende
forbedring af ansøgerlandenes standarder inden for sektorpolitikkerne, herunder
navnlig det indre marked og de tilknyftede politikker, og det forhold, at fællesskabspolitikkerne kommer til at fungere hensigtsmæssìg1 efter tiltrædelsen'

25.

Overholdelsen af de politiske kriterier. der blev fastlagt

i

København, er en forud-

sætning for overhovedet at indlede tiltrædelsesforhandlinger. De økonomiske kriterier
bedømt
og evnen rii at påtage s¡g de forpligtelser, der følger af ultrædelsen, er blevet

og skal bedømmes på en fremadrertet og dynamisk måde'

26.

Beslutningen om at indlede forhan dlinger indebærer ikke, at disse afsluttes samtidig'
Deres afslutning og de forskellige ansøgerlandes efterfølgende tíltrædelse afhænger

af, om de hver især overholder Københavnskriterierne. og af

EU',s evne

til at optage

nye medlemmer'

sN 400/97
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27,

Det Europæiske Råd har besl¡.rBet atindkalde til b¡laterale mellemstatsl¡ge konferencer

iforåret 1998 for at påbegynde forhandlingerne med cypern, ungarn, Polen, Estland.
og de
Den Tjekkiske Republik og slovenien om betingelserne for deres optagelse i EU

af traktaterne. som denne optagelse medførEr, Disse forhandlinger
den
baseres på den generelte forhandlingsramme, som Rådet tog til efterretning

tílpasninger

8. december 1 997.
parallelt hermed vil forberedelserne

til forhãndlingerne med

Rumænien, Slovakiet'

underLetland, Litauen og Bulgarien blive fremskyndet, især gennem en analytisk

søgelsea{gældendeEU.ret.Disseforberedelserkanogsåtagesoppåbilaterale
møder på ministerplan med EU-medlemsstaterne'

2g.

til at
cyperns tiltrædelse skal komme alle befolkningsgrup perne til gode og medvirke
skabefredogforsoningmellemborgerne.Tiltrædelsesforhandlingerneskalbidrage
positivt til at finde en politÍsk løsning på det cypriotiske problem gennem forhand-

lingeriFN.regi,somskalvidereføresmedhenblikpåoprettelseafenføderation
forbindelse
bestående to samfund og to zoner. Det Europæiske Råd anmoder i denne

om'atdencypriotiskeregeringsviljetilatinddragârepræsenlanterfordetlyrkiskcypriotiskesamfunditiltrædelsesforhandlingsdelegationenføresudil¡V€t'FofmandskabetogKommissionenvilindlededenødvendigekontakterfor.atdenne
anmodning efterkommes.
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d.

OvewågningsPtocedurs

29.

ved udgangen af
og første gang allerede
regelmæssigt'
Kommissionen udarÞejder
på indaf henstillinger med henblik
ledsaget
eventuelt
Rådet'
1998, rapporter til
ansøgerland i
konferencer' for hvert enkelt
mellemstatslige
ledning af bilaterale
central-ogØsteuroPaomundersøgelsenafdefremskridt,dergøresideenkeltelande
medhenblikpåtiltrædelse,underhensyntilKøbenhavnskriterierneogsærligtil'hvor
lnden for rammerne af organerne
geetdende EU'ret foregår'
ut
overtag"t""n
hunigrt
disse raPPorter' sammen
forud for udarbeidelsen af
d"r'
gJr"=
under Europaaft"leme
meddeenkelteansøgerlandestatusovergennemtørelsenaftiltr¿edelsespannerer blevet overtaget'
en del af gældende EU-ret der
stor
hvor
over'
og
skaberne
når Rådet skal træffe de nødvendiskal tiene som grundlag'
rapporter
Kommìssionens
eller om' hvorvidt de skal
elsesforhandlingernes forføb
{ltræd
om
ge besluminger
udvidestilatomfatteandreansøgere.ldenforbindelsevilKommissionenfortsatfølge
ansøgerlandenes evne
den metode'

a"'

"'

f""tl"gt i

vurderer
Agenda 2OOO' når den

tilatopfYìdedeøKonomiskek¡iterierogpåtagesigdefofpligtelser,derfølgeraftiiüædelsen'

30.

måde
har gion' bør ske på en dynamisk
ansøgerlandene
Vurderingen af de Jremskridt'

ved,atKommissionenregetmæssigtforelæggerRådetrapporter.
En eurooæisk

strateqi for Tvrkiet

3l.DetEuropæiskeRådbekræfter,atTyrkietvilkunnetiitrædeDenEuropæiskeUnion.
øvrige ansøgerlande:
samme kriterier som de
af
grundlag
på
Landet vil blive bedømt
Dadepotitiskeogøkonomiskebetingelserforindledningaftiltrædelsesforhandtå f astlagt en
Råd' at det er vigtigt ãt
Europæiske
Det
finder
lingeme ikke er tn lteOe'
Europæiske
ved at tilnærme det til Den
TYrkiet
strategi for at torberede
Union På alle områder'

på

tiltrædelse

DK
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32.

1997
12.-13. december

i
Denne $rategi bør bestå

i Ankara-aftalen'
udvikling af mulighederne
udbygning af toldunionen'
samarbeide'
gennemførelse af det finansielle
af gældende Eu'ret og
oveftagelse
og
rovgivningerne
_ indbyrdes tilnærmerse af
i visse programmer
i hvert enkelt tìlf¿slde'
træffes
der
afgørelser'
- deltagelse, etter
og 21 '
omhandlet i punkt 19
den ordning' som er
med
analogi
i
og agenturer

-

især på grundlag af
associeringsrådet'
a{
fornyet overveielse
Strategien tages op til
og Rådets
på baggrund af Københavnskriterierne
artikel 28 i associeringsaftaten'
holdning af 29' april 1997'

33.

fælles.

34.

Europæiske
gøre det muligt for Den
Europakonferencen
Desuden v' deltagersen
på områder af
samarbejdet
og
dialogen
og Tyrkiet at udbygge
Unions medlemsstater

i

fælles interesse'

med Den

35.

forbindeiser
om' at stYrkelsen af Tyrkiets
minder
Råd
Det Europæiske
af de politiske og økonomiske
fortsættelsen
af
afhænger
Union også
Europæiske

på menneskerelat norrner og praksis
af'
navnlig
og
indledl'
nar
reformer, som landet
normer og praksis' at
Europæiske Unions
Den
med
på
linje
tighedsområdet brrngesmin

dretal,""pu kt",'"

forbindelsermellem

o

g

u

wn";'

-tl1:,î: J::::ï:H:: ;i.:i: ä,

""
i: -' ::atwtt
Grækenìand ogTyrkiet'

isærviaDenlnternadonaleDomstol,safnlatdefYdesstøtletilforhandlingerneiFt,l's(.}
regimedhenblikpåatnåtilenpolitiskløsningforCypernpågrundlagafresolulionef.
Sikkerhedsråd om spørgsmålet'
ne fra De Forenede Nationers

36.

der blev
sig de retn¡ngsl¡nler'
tilslutter
Råd
Europæiske
Det

faílagt

på samlingen i

Rådet(alminderie""nrigg"n¿"r}cien24-novemberlggTomdefremtic!igeforbindelser

mellemEUogrv'ri;opfordrerKommissionentiìatfremsættepassendeforslag'
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UDVIKLINGEN AF EU'S POLIIKKER: AGËNDA 2000

37.

Det Europæiske Råd har med interesse g¡ort sig bekendt med Komrnissionens
meddelelse om Agenda 2OOO. der vedrører udviklingen af EU's politikker og den
freÍrtid¡ge finansielle ramme. Det bekræfter behovetfor inden udvidelsen at sikre, at
EU kan tage dÍsse udfordringer op på de bedst mulíge betingelser, idet den foretager

de tilpasninger af sine politikker og deres finansiering, som ânses for nødvendige
under hensyn til, at det er absolut nødvendigt med en fìnansiel ramme for EU's
politikker. Kravet om budgetdisciplin og udgiftseffektivitet skal spille en afgørende
rolle i EU, ligesom det er tilfældet i med le msstaterne

38.

.

Det Europæiske Råd finder. at Kommissionens forslag i Agenda 2000 er et godt
arbejdsgrundlag for de videre forhandlinger med henblik på en aftale om EU's
politikker og den finansielle ramme. Det opfordrer Kommissionen til at fremlægge
forslag om alle disse spørgsmål snarest muligt på baggrund af de indledende drøftelser og de foreliggende retningslinjer. Det Europæiske Råd noterer sig, at Kommissio-

nen senest i efteråret 1998 agter at fremlægge sin rapport om, hvordan ordningen
med egne indtægter {ungerer.

39.

Af hensyn til

gen

nemsigtigheden er det vigtigt ved forelæggelsen og gennemførelsen

af den {remtidige finansìelle ramme at sondre klart mellem de udgifter, der vedrøre¡
EU ¡ den nuværende sammensæming, og dem, der kan henføres til de fremtidige medlemme¡ som før-tiltrædelses- eller tiltrædelsesstøtte-

ü
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DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK

40.

(landbrug) ' EU
af drøftelserne i Rådet
resultatet
sig
noteret
har
Det Europæiske Råd
landbrug'
modBl for det europæiske
nuværende
den
udvikle
at
Det
er besluttet på foftsat
og eksterne konkurfenceevne'
interne
den
at
styrke
på
idet den bestræber sig
sektor være multifunktioneit'
egenskab af økonomisk
t'n
landbrugt*'"
europæiske
herunder
europæiske område'
og fordelt på hele det
beeredygtigt, kontunence¿ygt¡gt
i resioner

med'*'";;";;*or'eoer'

o¡i1::îÏ::ï:î::"J;::Ï';1t:;Ï:

og suppleres' lc
fortsæftes, udbygges' tilpasses
Reformen bøt fø¡e frem
produkter fra Middelhavsområdet'

til

løsninger' der er

økonomisksuncleoglevedygtigeogsocialtaccePtable.ogsomåbnermulighedfor'
balance mellem produktions-

passende
indkomster samt en
undgås'
at der kan sikres rimelige
at konkurrenceforvridning
med'
samtidig
p'odu""nr"' og regioner

sektorer,

Dert¡æffesafgørelseo'idufinu"=i"tlemidler'derernødvendigeforgennemførelsen
på grundrag af randbrugsremingslinierne'
af den fæ*es tanaurugspotitik,
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DEN øKONOMISKE OG MONETÆRE UNION

41

.

væsentl¡gste del af de
Det Europæiske Råd konstaterer med tilfredshed' at den
fælles valuta, nu er på plads
bestemmelser, der er nødvendige for overgangen til den

takketværedetbidrag,somRådet'Kommissionen'Europa-ParlamentetogDet
Europæiske Monetære lnstitut har ydet:
_stabilitets.ogVæKsQagûenogretsaklefneomeuroensjuridiskestatuserblevet
godkendtafRådet.Deterìdenneforbindelseblevetbesluttet,ateurosedlerneog
-mønterne introduceres fra den 1' januar 2002'

-Rådetharienfællesholdningfastlag"u'o.n'ntt'n"spålydendeværdierogderes
tekniske sPecìfikatio ner'
tidsplanen og de praktiske beslemmelser
Rådet og Europa-Parlamentet harfastlagt
af afgørelserne vedrørende bekr¿ettelsen af de medlemsstater'

-

for udarbejdelsen

for udnævnelsen af formanden og
der opfylder de nødvendig€ betingelser' samt
Europæiske centralbanks direktion'
næstf ormanden for samt medlemmerne af Den
ldenneforbindelsefremlæggerKommissionenogDetEuropæiskeMonetære
af marts. og medlemsstaterne
lnstitut deres konvergensrapporter inden udgangen

erblevetopfordrettilatoffentliggøredenødvendìgefinansiellestatistikkerisidste
Kommissionen'
uge af februar, samtidig med at de meddeles

-

anvendes for at fastlægge euroens omregningsDe bilaterale valutakurser, der skal

slaters vedkommende' der deltager i
kurser, meddeles den 3' ma! 1998 for de
euroen fra begYndelsen'

42.

på alle niveauer fremskynder de siciste
Det Europæiske Råd anmoder om' at man
ma! 1 998' vedrørende íværkseetpraktiske .forberedelser, derskalvære afsluttet inden
telsen af tredie fase aÍ ØMU'en'
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43.

Den ØkonomiDet Europæiske Råd noterer sig Rãdets rapport om fofberedelserne til
unions tredje fase, Denne rapport omhandler principperne og

ske og Monetære

reglerneforøgetøkonomisksarnordningmellemdemedlemsstater,derharindførÌ
ikke er i stand
den fælles valuta, og mellem disse medlemsstater og dem' der endnu

til at deltage i euroen.

44, I medfør af rraktaten er ØKOFIN-Hådet det centrale organ for

sarnordningen af

inden for de
medlemsstaternes økonomiske politikker og har beføielse til at handle
der har beføjelse tiì
relevante områder- specielt er ØKOFIN-Rådet det eneste organ,

atUdformeogvedtagedeoverordnederatningslinjerfordenøkonomiskepolitik'der
er det vigtig$e instrument tit økonomjsk samordning'
den økonomiske samordningsøKOFIN-Rådet som det afgørende organ i centrum for
og b eslutníngsp roces virkeliggør Fællesskabets enhed og sammenhængskraft'

Ministrenefradestâter,derdeltagerieuro.området,kanmødesuformeltforatdrøtle
valuta'
det fealles specifikke ansvar' som de har for den f¿elles
spørgsmål vedrørende

Kommissionenog,hvordeterrelevant,DenEuropæiskeCentralbankindbydestilat
deltage i mødernedisse af alle med'
Hver gang der er tale om spørgsmåì af fælles interesse' drøftes

lemsstaternes m¡nistre'

lalletilfaelde,hvorderskalt¡æffesenafgøretse,skaldennetræffesafØKoFIN-Rådet
:

efter traktatens
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45,

Hvad angår gennemførelsen af bestemmelserne om valutakurspolitikken vil der kun
under ekstraordinære omstændigheder blive opstillet overordnede ratn¡ngslinier for

valutakurspol¡tikken over for en eller flere ikke-fællesskabsvalutaer på baggrund af de
principper og politikker, der er fastsat i traktaten'

46.

til at
Rådet og Den EuropæiSke centfalbank udfører deres opgaver med hensyn
under
repræsentere Fællesskabet på internatíonatt plan på en effektiv måde og
Kommissionen
overholdelse af den kompetencefordellng, der er fastsat i traktaten.
tilknyttes repræsentãtionen udadtil i det omfang, det er nødvendigt for, at den kan
udføre den rolle, som tildeles den i traktatens bestemmelser'

47.

Europæíske
Tilrettelæggelsen af en løbende og frugtbar dialog mellem Rådet og Den
elemenl for at
Centralbank under overholdelse af dennes uafhængighed er et vigtigt

fåDenØkonomiskeogMonetæreUniontjlatfungefetilfredsstillende.

43.DetEuropæiskeRådharvedtagetenresolution,hvoridevig.Jgsteelementeri
ovennævnle rapPort er medtaget Uf' bilag 1 l'
BESKÆFTIGELSE

49.EFterdenafgørelse,somDetEuropæiskeRådtrafpådetekstraordinæremødeom
der i praksis kan ske
beskæftigelse d en 20..21 . november 1 997 i Luxembourg, om, at
fremskyndetanvenctelsefralggSafbestemmelse¡neitraktatenskommendearti.
kell23omsamordningafmedlemsstaternesbeskæftigelsespolitikker.konstaterer

DetEuropæiskeRådmedtilfredshed,atplanenforenEU-aktiontilfremmeaf
beskæftigelsennuefpåplads,ogatBådet(arbejds.ogsocialministrene)den
1

5. december 1 997 vedtager Fetningslinierne f or 1 998'
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DET INDRE MARKED

50.

der síden Det EuropæÈ
Det Europzeiske Fåd udtrykker tilfredshed med de fremskridt.

skeRådsmødeiAmsterdamergjortmedgennemførelsenafhandlingsplanenfordet

indremarked,ogbekræfterpåny,atgennemførelseogstabiliseringafdetindre
og den økonomiske
marked i væsentlig grad bidrager til at styrke konkurrenceevnen
vækst og tíl at skabe beskæftigelse i Den Europæiske Union'

britiske og østrigske formandskabs fealles arbeldsprogram
indre
vægt på iværksættelse og opfølgning af lovgivningen om det

b1. I det luxembourgske.
lægges der særlig

marked-ogKommissionenharfremlagtsinførsteresutlattavlepådeneområde.Der

erfornyligblevetopnåetpolhiskenighedomflereafdeprioriteredespørgsmål
(retsbeskyttelse af bioteknologiske opfindelser' gennemsigtighed i informaÙonsgasmarkedet)' Andre er endnu ikke
samfundets tienesteydelser og liberalisering af
modeller ow')' De vigtige
færdigbehandlet (det europæisks selskab, mønstre og
er nået til enighed om, vil også
konklusioner om skãttepolit¡k, som Rådet for nylig

bidragetilatmindskedeforvridninger,derendnugørsiggæIdendepådetindre
marked.DetEuropæiskeRådopfordrerRådettilatarbejdeakti\'tviderepåat
faslsatte frist med det
gennemføre handlingsplanens retn¡ngslinjer inden for den
økonomisk
at styrke det indre markeds regelsæt og omsætningen heraf til
formål

Praksís.

52.DetEuropæiskeRådudtrykkertilfredshedmed,ãtKommissionenharfulgtar¡modhvorledes man
ningen fra Det Europæiske Båd i Amsterdam om at und€rsøge'
effektivtsikrerfrievarebevægelser,ogdetopfordrerBådetogFarlamentettilhunigt
at behandle dette forslag'
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WTO: FINANSIELLE TJENESTEYDELSEH

53.

Det Europæiske Råd glæder sig over den vellykkede afslutning af Verdenshandelsorga-

nisationens forhandlinger om finansielle tjenesteydelser i Genève, hvorved interims-

aftalen fra 1995 bliver erstattet med en substantiel og permanent aftale. Det
Europæiske Råd

er af den opfattelse, at det er af afgørende betydn¡ng, at

EU

yderligere fremskynder den lìberaliseringsprocesf der blev indledt med den pos¡tive
afslutning af disse forhandlinger, og fortsat tager initiat¡ver med henblik på markedsåbning her ved indgangen til det nye ånusind. bl.a. iJorbindelse med forberedelserne

til WIO-ministermød€t i maj 1998.
DATAPROBLEMET I FORBINDELSE MED ÅRUUT'IORCOCSTITTTT

54.

Det Europæiske Råd ser positivt på, at Komm¡ssionen har til hensigt at fremlægge en

rapport om de problemer, som overgangen

til år 2000 giver

anledning

til

på edb-

området, og anmoder det kommende formandskab om at give opfølgningen heraf høj
Drioritet.
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MIIJø OG SUNDHED
KIímaændnhae¡

Det Europæiske Båd har gjort sig bekendt med, at der

i

Kyoto netop er opnået

enighed om en protokol til De Forenede Nationers konvention om klimaændringer. der
indeholder betydel¡ge t¡lsâgn fra afle industrilandenes side om at foretage reduktioner
af drivhusgasemissionerne på over 5%. Det Europæiska Fåd finder, ät dette resultat
udgør et første skridt, som fremover bør fiølges op af yderligere fremskridt.

Det Europæiske Råd understreger sin overbevisn¡ng om, at miljøbeskyttelseskravene,

som det også kommer

til udlryk ¡ trãktêtens kommende artikel 6, skal integreres

i

F¿¿llesskabets politikker og aktioner, især for at fremme en bæredygnig udvikling. Det

opfordrer derfor Komrnissionên

til

inden mødet

i juni 1998 at forelægge det en

strategi ior, hvordan dette mål kan nås.

L

3t

-

evn

i

e ds m î dde Is k R

eù ed

Levnedsmiddelsikkerheden er mere end nogensinde i søgelyset hos borgerne, og der
må gøres alr for at genskabe disses tillid, der især er blevet sat þå prøve i forbindelse

med BSE-krisen. På denne baggrund har Det Europæiske Råd godkendt erklæringen

i bilag 2.
Sundhed
Det Europaaiske Råd anmoder Kommissionen om at undersøge de nærmere betingelser

for oprettelsen af en terapeulisk solidarhetsfond i UNAIDS' regi til bekæmpelse a{
AIDS i udviklingslandene.
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RETLIGE OG INDFE ANLIGGENDER

59.

Det Europæiske Råd har gjort sig bekendt med den seneste rapport om aktiv¡teterne
på området retlige og indre anliggender og understreger de fremskridl, der er gjort

¡

det s¡dste halvår. Det glæder sig over, at den såkaldte Napoli ll-konvention om
gensidig b¡stand og samarbejde mellem toldmyndighederne undertegnes om få dage.

60.

Der Europæiske Fåd udtrykker også tilfredshed med den politiske enighed, der er
opnået om de vigt¡gste elementer i udkastet til konvention om retternes kompetence
samt om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager (Bruxelles ll-

konventionenl; denne konvention vil komme til at spille en vigtig rolle i EU'borgernes
liv. Det Europæiske Råd anmoder om, at arbejdet med defte udkast afsluttes under
det brit¡ske formandskab.

61.

Blandt de øvrige fremskridt, der er gjort, konstaterer det med tilfredshed, at de første
konkrete foranstaltninger til gennemfø¡else af handlingsplanen til bekæmpelse af

organiseret kriminalitet er vedtaget. Det opfordrer Rådet til aktivt at fortsætte
gennernførelsen af denne plan, som Det Europæiske Råd godkendte i Amsterdam. I
denne forbindelse er der glort betydelige fremskrídt med udkastet til fælles aktíon om
at gøre det strafbart at deltage i en kriminel organisat¡on i EU-medlemsstaterne og

udkastet til fælles aktion om opretlelse af et europæisk retligl netvæf k; det opfordrer
Råder

{a
62.

til at vedtage disse to instrumenter

inden udgangen af marts 1998'

Det Europæiske Råd bekræfter i denne forbindetse på ny Europols rolle som €t
privilegeret instrument i politisamarbejdet, navnlig i bekæmpelsen af orgãniseret
kfiminalitet. samtidig med. at det erkender, st der er giortfremskridt mec oprettelsen

afEuropol,beklagerdet.atkonventionens¡krafürædenerblevetudsatiflef€
måneder, fordi flere medlemsstater endnu ikke har aíslutlel ratifikationsprocessen'
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63.

al programmet for narkotikabekæmpelse
iv¿erksættelsen
af lovgivninger
om
I rapporten
til harmoniseringen
hensyn
med
g¡ort
der er
samarbejde' I denne
datus over de fremskridt'
og internadonalt
og praksis' bekæmpersen

forbindelse

"'

O"

"t"t

at synt€tisk narkotika

m"d iu*'tt=ættelsen
beïdelige fremskrìdt
-af

samarbeids-

mekanismen,""rrt*lUogLutinameritu't."'un¿"'Caribien'DetEuropæiskeRåd
af narkotika i
Udrykkeftilfredshed*"oo".forberedendearbelde'derergjortmedhenblikpåat
og produktion
transit
af
og
-Centrâlasipro¡"*'"' tit u"k-tpetse
med Rusland
iværksæfte
for s"marbe¡det
handlingsprogram
flerårigt
afet
en og tìl etablering
NIS På dette område'

Þ¿1.

fra
a{ indvandrere
tilstrømning
følga af den massive
er opstået som
der
og iværksæte
Den situation'
bør hurtigt udarbeide
Rådet
anlednìng * O"lurnnrrn
bl.a. lrak, giver
der kan løse dette Problem'

;;;ñtt'an'

er udviklet inden
de initiativer' der
af
betydningen
Råd understreger
fremme af et
Europæiske
Fremmedhad tit
Det
og
þþ.
Racisme
o"t gu'opæitlt" Ät mo¿
at Det EuroPærsKe
for rammerne "t
og glaeder sig over'
samfund'
og mere ;-;;'
arbeide'
mere refiærdigt
snaft indleder sit
*' R""t";; ;;Fremme¿had
observatorium
meo
sine bestræbelser
fortsætte
at
fil
endelig Fådet
Båd op{ordrer
af retsgrundlaget
Europæiske
66. Det
herunder fastlæggelse
J""n""n""-"glerne'
Norge' Det
med lsland og
henblik på integration
indgås
skat
af i" aftater' der
on'o'nu'lo'tn
reglerne
for

ikrafüræden'
minderom'ã1dette"'U"j¿"'tuf"-reafsluttetrettidigt'såledesatdissebestemmeF
straks fra Amsteldam-tîaktatens
ser kan anvend"=

Û
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REGIONALT SAMAREËJDE I EUROPA

ôt,

vigtig rolle for stabiliteten og velstanden
Det regionale samarbejde spiller en meget
Kommissig rned lilfredshed de rapporter' som
i Europa. Det Europæiske Råd noterer
har
gav på Det Europæiske Råds møde i Dublin'
sionen i henhold til det tilsâgn, den
og
bl'a' i Sortehavsområdet' i Centraleuropa
fremlagt om det regionale samarbeide
(Østersørådet)
den positive udvikling ì Østersøområdet
i Sydøsteuropa' Det noterer sig
Det opfordrer Rådet til at gennemgå
og ¡.det arktiske område omkring Barentshavet'
disse raPPorter

forslag om en nordisk dimension
Det Europæiske Råd noterer sig Finlands

i

EU's

på
at forelægge en foreløbig rapport herom
politikker og anmoder Kommissionen om
Råd i 1998'
et kömmende møde i Det Europæiske

sO.Å,RSDAGEN FOR MENNESKERETT¡GHÉÐSERKLÆRINGE

69.

N

i bilag 3'
den erklæring' som er gengìvet
Det Europæiske Råd har vedtaget

DK
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FBEDSPROCESSEN I MELLEMøSTEN

fredsprocessen i Mellemøsten op til
70. Det Europæiske Råd har taget udviklingen i

fornyetbehandlingpåbaggrundafresultaterneafudenrigsministrenesuformellemøde

iMondorfden25.-26.oktober,rådsformandensbesøgiområdetden10..14.novemsærlige udsending'
ber og en rapport til Rådet fra EU's

fortsât er dybt bekymret over de
Det Europæiske Råd har tilkendegivet' at det
til de
til
at opfylde samtlige forpligtelser i hênhold
hensyn
med
fremskridt
manglende

I l.

Heblonmellem israelere og palæstinensere og
ísraelsk-palæstinensiske interimsaftaler

protokollon,samtoverdetfortsattedødvandeìdetsyriskeogdetlibanesiskeforhandlingssPor.

72.

som
den opfordring tiì fred i Mellemøsten'
Det Europæiske Råd har på ny bekræftet
gg7 i Amsterdam, og har mindet om sin erkræring af
brev fremsat den 1 6.-17. luni 1

2l.junil996iFirenze.Detopfordrerindtrængendeallepartertjìatopfyldederesfor.
på nY
og til at l€ve op til deres ansvar for
pligtelser i henhold til foreliggende aftaler

samt
denne mod yderligere tilbageskridt'
at sætte gang ifredsprocessen og beskytte
udal gensidig tillid med henblik på inden
at forny forhandlìngerne i en atmosf¿Bre
varig og samlet fred i Mellemøsten'
gangen af århundredet at opnå en retfærdig'

té, Dethargivetudtrykfortilfredshedmeddensærligeudsendingsindsatsogopfordret
til støtte for fredsprocessen i Mellemøsten'
ham t¡l at videreføre sine bestræbelser
74.

på at
for en EU-politik' der tager sigte
Det har godkendt nedenståenda reuingslinjer
tilliden mellem pañeme'
befordre fremskridt og genoPrette
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Det palæstinensiskelorhandlingssPor

sigt
Foranstaltninger På ko¡t

75.

76.

ræss:,le-Ï:::Ïi::

vir fortsat
Den Europæiske union
I
sikre' at bestemmelserne
bestræbelserne på at
og palæstinensere'
grundlag af både israelere
g""sidigt
uo
oi
gennemføres t"l¿t

::,ï:::::Jiå:.:::

for' at alle
er et påtrængende behov
der
at
understreget'
Det Europæiske Råd har
troværdige og
navnlig med hensyn til
forpligt€tser'
undgå
parter opfylder tidligere indgåede
om betydningen af at
Det har ligeledes erindref
væsentlige omgrupperinger'
til bosættelser og Jerusalem'
f 'eks' med hensyn
tntioner'
negativt virkeno" "nt'¿lgï

lden{orbindelst'"'¿'imedtilfredshedpådetarbe¡de'deralleredeerglortforat
som EU har foreslået'
af den adfærdskodeks'
sikre hurtig vedtageise

77.

af terrorisme
lægger vægt på bekæmpelse
EU
at
om'
erindret
har
forbindelse
Det Europæiske Råd
motiverne herfor' I denne
uanset
og
overalt, hvor den forekomrner'
israelere og palæstinenaf samarbejde mellem
betydningen
understreger det ligeledes
og må under ingen
samarbeide bør stYrkes
Dette
om EU's
sere på sikkerrre¿sområdet'
Det har endvidere erindrel
sammen'
bryde
at
fil
omstændigheder få lov

forslagometståendesikkerhedsudvalgsometmiddeltìlatinstitutionaliseredel
som led i bistanden
og om dens antiterrorismeprogram
f¿elles sikkerheo"""t"'O"id"

til

78.

Myndighed'
Den Palæstinensiske

og gensìdig
atmosfære af paftnerskab
den
genoPrette
til at
Disse skridt vil medvirke
på at
tiltid,derernøovendigforgennemførelsenafinterimsaftalerneogHebron-protokollen'
De tager sigte
status'
endelig
en
af sâmtalefne om
moo
samt for genoptagelsen
beskytte fredsprocessen
sammen! og på at
bryder
{orhindre' at fornandlingerne
negative Påvirkninger'
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i Gaza samt
Tg.DetEuropæiskeRådharunderstregetbehovetforatfåafsluttetforhandlingerneide
Lufthavnen og havnen
interimsaftaleme'
ved
og som
ni udvalg, der er nedsat
hastende og relevante'
passage er emner' der er særlig
spørgsmålet om sil(ker
EU'
finansielle bidrag fra
er genstand for væsentlige

8O.

for
er en væsentlig økonomisk Pañner
EU
at
har understreget'
donor t¡l
Det Europæiske Råd
samt d€n største finansielle
Myndighed
både lsrael og Den Palæstinensiske
er en væsentlig forudsætning
Økonomisk udvikling
Myndighed'
Den Palæstinensiste

forpolitiskstabilitet.Detharbekræftetsinviljetil,bl.a.gennemden{¿ellesdialog
for en palæstinensisk økonomisk
hindringer
fierne
at
for
lsrael, at arbejde
med

udvikling og til at

t'"--"

har endvidere
personer og vãrer' Det
{ri bevægelighed for

understregetbehovetfor,atinterimsaftalenmellemEFogPLogennemføresfuldstæn-

digt.EUvilogsåîorbedreStøttentila"p.t-.tin"n"iskeinstitutioneriØslierusale^..'}
Sl.DetEuropæiskeRådharfremhævetbetydningenaf,.people-to.people.programmer'.
den gensidige tillid
dialogen og genoprette
styrke
at
til
som et v¿esentligt mìddel
civile samfund'
mellem Parterne i det

82.

det
ved hiæip af de inst¡umenter'
på
stedet
udviklingen
nøie følge
EU vil også fortsat
Jerusalem og bosættelserfle'
menneskerettighederne '
ou""'åg"
at
til
selv råder ovef
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Foranstaltninger

g3.

pâ mellemlang sigt

til forhandlingerne
EU ef parar til at bidrage
at
tilkendegivet,
har
Det EuropæiSke Råd

omenendelig*"u"-uu.ttf"t"-ttespecifikkeforslagoverforpafterneom
b€slægtedeernner'herunderenmuligoprettelseafenpalæstinensiskstal'ordninger
og vandressourflygtninge' Jerusalem
bosættelser'
og
vedrørende grænt"'

'ikk"'n"d'

cer.

E4.DetharogsåanmodetomenrevisionafEU'sfìnansiellestøttetilfredsprocessenmed
til at nå målene for fredsprocessen'
hensyn
ñed
større eÍfêktivfte1
det formål at sikre

8

5.

af gørend e

væst o u ":

î :ï,,ï:î' ;Jï:î:::Ï::::1

.n""':,1']Ï
social og økonomts
af
fremme
til
som et m¡ddel

Det

ræs

ser

klirna for fredelige forbindelser'

b.

libanesiske forhandlingsspor
Det syr¡ske og det

det' at forsom EU tìilægger
berydning'
den
Råd har Þekræ{tel
ønsker at få
86. Det Europæiske
kommer i gang' EU
atter
spor
syriske og liU"n"i"k"
handlìngerne i det
kræver fuld implementertng
aî "land for fred" og
genskabt en samlet

p'o""' iå u"'i=

og 425'
resolution nr' 242' 338
Sikkerhedsråds
af FN's
og andre Þarter
Samarbeide med USA
genopi¡ve lredsprocêsbesïæbelser på at
USA's
kraftigt
støter
os til at
Det Europæiske Råd
sammen med USA
at
til
ville
udtrvk îor EU's
":t:1ï: parter'
sen og har sivet
de regìonale
og
kontaKt med Rusland
opletholde en tæt
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BILAG

1

DET EUROPÆ¡SKE RÅDS RESOLUTION
POLITIK
OM SAMORDN¡NGEN AF DÊN øKONOMISKE
I øMU'ENS ÍREDJE FASE
109 B
OG OM TRAKTATENS ARTIKET 109 OG

i Luxembourg den 13' december 1997'
Det Europæiske Råd, som er samlet
om forbedrìng
Det Europæiske Råd i Amsterdam, især
som minder om konklusionerne fra
gennemføre
og om, hvordan man effektivt kan
a{ de økonomist"
"umoran¡ngspìo."=.a,
anikel 109 og 109 B'

traktatens

og
iAmsterdam om stabilitets- og vækstpagten
resoiutionen fra Det Europæiske Råd
beskæftigelse' og
Råd i Amsterdam om vækst og
Europæiske
Det
tra
resoiutionen

sommínderomkonklusÍonernefraSftmøde¡Luxembourg,hvordetgodkendteRådets
rapport af 1. december 1997'
har besluttet følgende:

l.

politik
Samordningen af den økonomiske

1.

i ØMU'ens trødje fasa

medlemsstaUnion vil knytte økonomierne i de
Den Økonomiske og Monetære
og
pengepolitik
sammen' De får fælles
ter, der deltager i euro-området' t¿ettere
blive større konvergens i deres konjunkturuofælles valuta' Der vil sandsYnligvis
fortsat
tl"";miske politik og lønfastsættelsen vil dog
vikling. Ansvar;;
C og
104
forbehold af bãstemmelserne i artikel
l¡gge hos -"¿l"m="tut"'ne med

;t;;;

stabilitets-ogu;Ëo"nt"n'ldetomfangdenøkonomiskeudviklingimedlemsstaterne¡nAt¡'r"-"'iå'inilat'lonsudsigterne.ieuro-området'vildetpåvirkevalutatil en fælles
er-hov-edårsagentil' at overgansen
forholdene

i

t;; ;ä;;;"

ValutavìlkræveøgetovervågningfraFælless-kabetssideogbedresamordning
euro-medlemsstaterne'
af de økonomiske politikker blandt

lJ
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afhængighed i
økonomisk og monetær
Der vil også være en stærk indbyrdes
eftersom de alle er med i det indre
forhold til de ikke-deltaþd" *"Ai"t""tæer'
større konvergens og et velfungerende
marked. NødvenA¡gneãe't uf ut tik'"
af
medlemsstaterne indgår isamordningen
indre msrked kræver derfor' at alle
specielt
vil den indbyrdes afhængighed blive
de økonomiske p"litftf-"'' tilted
deltager i den nye valutaku¡smekanisme'
stærk, hvis irrt-eu'o-ilåtti"=t"t"'
at ville gøre'
land. med dispensation forventes
h.rilt

2.

"t

aj aln
I forbindelse med en øget samordnino

3.

politik må opmærk'

lllnomiske

somhedenfuldt'o'"ttäio¿denationaleøkonomiskeudviklingerogpolitikker'
rin"n"iulte forhold i hele euro-området
som

"tt",

'

vil kunne på"i'k;ï"';;;;å-'"ìg
omfõtter:
a"t indre markeds funktion' Dette

udvikling i medlemsstaai såvel den makroøkonomiske
overvågning
nøje
en
som af eurokursudviklingen'
terne for at sikre t'à''ig kon'u'gtns
med traktao9 -politikker i overensstemm€lse
budgetstillinger
af
overvågning
ten og stabilitets- og vækstpagten'
og
strukturpolìtikker på arbejdsmarkedet
medlemsstaternes
af
- overvågning ut'*' og ti"n"=teydelser samt ai omkostnings- og pristendenmarkederne tor
bæredygtig
mulighederne for at opnå en
seme, især tot
"a'Jiui"a"-påvirker
jobskabelse' og
og ikke-inflationær vækst og
skadelig
for at øge efíektivit€ten og modvirke
skattereíormer
ai
fremme
konkurrence På skatteområdet'

(.)
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Manmåif orbindersemed*::ir:ï$'"t*ï:i:iffi;;;:,5Ïi1i:ffi
hotde rrakratens nærheosþ

"'-'r;g;;i"*

iÌ

.f
me.1"::"_
f orbindelse
i
stabititets_ os væksÈ
retrisheder
i trala:en- ::rbankers
g ghecr
ker' med rorbehold
":=':ï;'iäôv=t9t ut c11tl1r"*"o,riret uarhæn
og resper..ere

;;;;;""

*

T.

i

rå'ïüi{iTi:f ClïÏÌi**:nl'run:s::îî"ff 5*#l:=
ØKoFrN-Rådet'ro1"::,T;;J.r".-o.'"."iog*be jdsmar
d:
samordning sarnt
l"l me
og ansvar i forbindelse

li,

tøndannelsesprocessen.

Foratsikreenv:I:T:':-=*#Ï.i"i11î;Ïiil'î;äî;-'J::];i:i:iiJ;
ln!
ne anvende traktafens
fuldt ud og effektivt'

Medhenbtikhe¡oå:','*""*ï:iti".1îlÏïlÏ;i"t'"1,i:i{f
cier vedrages ihenholcl

ril sikrins

liïjlk:

"'J;;"; ,JL* ,"¿i"mr"t, mere på foransratlnrngef
ar värig Lgly;:räil;=ïin¡",

og flol.""^rJ,"n.,u,.
øse
os derisennem
konkrete og landspecrlrK^t'
åãï"äi;;""" :-1".I^î""0" reminssrioier læsses
r¡o.'*"t
mec sigte þå atforbedre
i d" ou.::::*urkedets
o1;;;;;"rråi"r"""*,,
og markedêrne
D"t
"*or.,
beskærtisetsen.
os
forbeot.' ^''"iìn
"_r_o^",,:;." erhvervsuddannerse
mere vægl på at
tn"t,
oeskæftisetsesventjenesteyo et>f or varer og
n.åiìË
"tnn"dssYstem
På at gøre skattesystemt

uooillSï"r;"*

lige'
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f
se me[em de nationale."iä";;;üi'ü:îÏ."".:.,Ïjî#"Hf
økonomiske
overordnede retningsl¡nleie'u',***"i

:':-:ig,i;.tJ.::i'='-:i:;äü

ff [fr

_l:']tnu", enk€rt
ro:t|,:1"1*"e
den multilaterare
medremssrar

"n tor
i''¿-en

j"iTå

af

pa
ræsses sær'gvægt

:il;äilì!;;1i'i,"5,ni!lü:{:_¡Ïi,:llUf:,,'*,";ru:
ikke kun
varslins,

;3

"t" ï;;;';dirrins"t, TTil"n tr.r.dise

:ïi:*î'tr"ffi

ilT;l",iJil'ñ*";;i:::::ffi

:*:¡J."J".',iillftiÏ"**:*i:,""ru";

--te-poritit ikke er i
,9j,u.
øKono¡l':ä;;;;nom:l:

nødvendige henstillinger,"'

som helst dennes

iobskaoerse,

i':'ï'¡"o'r'i,-'i'i"*n"L"^n'l,"o"tiratrremsær€q"-

tv'
overordnede retningsltn¡er

ao, dens eget veöKom-o:lrr,*rr, errektive roranstarv
..u
ã
I
Rådets henstiurnger.
:'s "'J
io' i-'de lurriy u:;
"t.
;,.nr.,." n¿ " o s h
"
"i
i'' o n med'

öi
I!::t,".,""
";i;iäi
äffi
i::ï ;':ili".i
;;' ."-11"ï'.îiffi å"f, :il ;i Jii";:' n' ;:ilt¡-n'"
Ë'i J'lü
veksling af oPlYsninger
virkninger'

"

r

är-î.""*ttrttidende

situatio-n
den økonomiske
ï::liÏ:,î,:i: *l':"""-l:l"j;i
6
overvåsninsen ar
bîåî""å","g.'**.:'t'::-,ïå."i!î!äi#iïil,ni,":::n::l;""ll"T:

tt"t*",:;

e'!. For tt
;;n;åIi"t oert-us"'treo=
anden holde larntins-f';"";åt"rur ou"r,ragni.,g.'
især når det foretager

Råd
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den 12.'13' december

6,rr¡edrørarrra*aten:lÍåiiJ;j,:.J;i.::ï'åïi'å;,'i::lî'i"#::Ë:;:::
af medlemsstaternes-ør

rordererevante",",.olil'äoi"ì",.îät"lïy1î'.]îä:..fi
os vedtase d't

j.l"i::',::, j:;

; udrorme
:-Y:i"^:"..t. økonomisk samordnrns'
instrumenr
politik' der er det vigtigste
"r."i"Jt*.
sarni cenÜum for den økonorniske
organ
algørende
det
og sammen'
ØKOFIN-Rådet som
Fællesskabets enhed
ordnings- og u"trutnini=iffìffig;ør

;ää;;i

hængskraft'

:::::ÏLlil;5li:tte;ï:îiï":'"::
blive

der dertaser
Ministrene fra de stater'
snsv'"iJriå"
'
specif¡kkÉ
;;ãrostål vedrørende det elt Den Euro¡
even

ilfiJ

og

ó""t'"rutnk vil

î.",ä.-'i;-'ssioneni mødeme'
lil at deltage

drøftes disse af alle
f ælles interesse'
af
spørgsmål
om
Hver gang der er tate
ministre'
medlemsstaternes
af ØKOFINskal denne træffes
afgørelse'
en
træffes
der skal
I alle tilfælde' hvor
nJ¿,t'tttt traktatens Procedurer'

"Il"¿t

richt-traktatenFdd:I1"^'i::[:i'ffi.'':iü'"TiËi::i"
ffi
"#!l*{îi=tË,**ittinq't*.*Tä'::Fm::'l'il"ï""xnr¿tsik.2.
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LßtmE

ffig:e;la::ffåi:t¡it Ìm
'---

Gsnnemførelse af
rg'
eY---'-og tsplæseffiau'rI
e¡..rru¡u udadril
holdning

Fætlssskabets

varutakurspolitik'

iñ.r.
-^,¡ indF-r¡^-'l"hè+ vil få et stort ansvar med

i.DetEuropæiskelri j:iïXîrï.:fJ':,ï:"iilf
;;:1:tn**S"J"J'l;
førelsen af euroen' "" 'å;";
;scB vil .'. Yi"--"",
o'0t"9
være ar skabe et.cenrer
Fællesskabets
proceour vt'
bef øielser os

,:.":;;

e¡ fastsat

i ,I"Il,tu*.

Turd-t
at spilte sin roile
oa
J"*, n¡¿ ":,tTllîllo.a"nde o g eff ektiv øKo nor or
medprisstabilit"" ?**;;;;undtagerfor
"o
meo crr
:.ll^r,
en åben økonomr

",
ïËJi':':Hii:ff å:::i;;;i;;*åan'¡n¡10^n^i.*erins,osioverensstemmer-

i*:;'i''"'.,:#:"lxr::*.ry,¡iiJ.îå:i*-î":ïålderoverbevis'i
en stærK og
vil skaÞe grundlag for
ì

ôm, st dette

aFrådetskar"""i::,ï;:'[:H;i,=iï',:l-:di:i,ff
oo't=n''?I;;;'i"r'å

'ái:ïi{,î'#iËii

{:}

økonomiske

Det

ù¿"tle
"11j1","", fof at sikre udveKs*ns '1r
Økonomiske.T,:jËät"."1: b-*]._Tt
varutâKurser-

at søre ïuro
oolvsninger og
ne skal generelt

nm eurokursen.
",'"ii;",;;'ì;, *å9"1,:_s:1""iåï;ä
;.ntikker, men
stttÏi"t
af
t;;ltatet ?]:" *', cn krar valutakursurrgevægt'
"""fi";,;;;;ì..*.. i ,ittoia"ikke-EFporirikken over for
iã::;å::'åi:]ï"'ï:il;;;il;;; ':l l:lî:Iio"i 1oe, s,k, 2- Disse senererre

vistìg

;XTff

ifi,äï¡îå-¿r**i*"=;ru.'S5;::ru;ilï'ìåÏ"""'

stemmelse med

ES
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nneoot*

e,Rådetbørf

asf

;rîÏ",i:,î:ij;T"tlj:
os fof

gu.l9..l"trc
l" "r,r."rte tred¡erande
overensstemmtlse
r. J,
intern"tionare grupperrnfor både de bilaterate
li";n";;"t,".ere[er,uf-oñgvisbegrænset, da kun euroi inteT
d røf te ser
1Y ll:""::ir.]J¡¿1" "' n'¿u""¿i 10e'
best"I1ïì;;;;in¿.ìs"
Denne
."¿ artikel
ser'
I ru¡.,r¡revrvi edlemsstater stemmer
- , :-r^r-â .r^,Êr

-t .*

I

,";;*.."-r'ffi,Jff1ffi#iffi
Fællesskabets rePrtBse
{l den komPetencefor
økonomiske Politikker

medlemsstateme.forts
tll Fæl
ud tager hensYn
tationen af Fællessrat
soíì
varetage den rolle'

ttcr'¡'e'""-

,-r ¡ãi
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ì IMF-fora'
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Êådet og ECB
Diatogen mellem

JJi?ffi::î:"J""I¡äi:*îf,riå"."å[årå"J1"ïnä
"';å"î:Ï;ffdialog
Den-Eurol
mellem Rådet
Ëscg,s uafhængigneo'
og-

frugtbar
respekterer alle
Koåmissionen og

af
aspeKter
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" Ëiiåi, i:n:*r**ilri¡*i¿$i:"P¡ffi
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uddannelse'

at'produktiolllTJiî:JÍJå::Ï':'åiî:ïiii::

understreger'
Det Europæiske Råd
prioriteter'
Den Europæiske unions
**lag a'f.genne.msigtige
ä"0,å
í",
menneskerssunLå.
bør
af
"är"-ñ".6t
for beskytrelse
,ä",n.'giredsprincippet
i,
h-ensymds=;.;";;;.i";""slaltninger
under
fof at
"'veau
på høit plan'
videnskabelige udtalelser

:il;;r*

ì*-,i"="0"¡,'i.'¡'"t*."'l-".::,î"i[:=-"#Ïï"""i:::îf""f#:[*
er.vrstrsl;;;;;;l;.tanser

nå dette -¡¡' esl
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inden for de kompetente
Den Europæiske Union'
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r

i:**";:i;:::,.;

:lTÏT'^ï"J;::ïå$ïjËij;T"j#
n?""'b:''"':-:ll:;;;t
er et spørssmår'

pã'
sermed tirf redshed
Råd
Europæiske
Det

:rnil;;ä

#;;i;;' ;'

os sundhed i oktober'
os det lnoer
lãvnedsmiddelsikkerhed'
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