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DET ETJROPÆISKE R,ÄDS RESOLUTION
OM DEN EIjROPÆISKE BESKÆFTIGELSESPAGT
Tættere samarbejde for at fremme beskæftigelsen
og de økonomiske reformer i Europa

På rnødet

i Köln den 3.-4. juni 1999 har Det Europæiske Råd -

som henviser til konklusioneme fra Det Ewopæiske Råd i Wien, navnlig om udformningen af en
europæisk beskæftigelsespagt,
som henviser til resolutionen fra Det Europæiske Råd i Luxembourg om samordningen af den økonomiske politik i ØMU'ens tredje fase,
som henviser til resolutionerne fra Det Ewopæiske Råd i Amsterdam om stabilitets- og væksçagten
og om vækst og beskæftigelse,
som henviser til konklusioneme fra Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Luxembourg om
beskæftigelse,
som henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Ca¡diff om økonomiske reformer og
sunde offentlige filanser som grundlag for vækst" velstand og beskæftigelse, og
som godkender formandskabets rapport af 3 I . maj I 999 om den europæiske beskæftigelsespagt:
tættere samârbejde for at fremme beskæftigelsen og de økonomiske reformer i Europ4 herunder
tillægget "Ungdom og Europa - Vor fremtid"

-

vedtaget følgende resolution:
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Øget beskæftigelse har førsteprioritet
1.

Det Europæiske Råd fi¡der, at høj beskæftigelse er nøglen til større økonomísk velfærd, social
retfærdighed og sammenhængslcaft. Bekæmpelsen af den alt for h{e arbejdsløshed er derfor
det vigtigste mål for vo¡ økonomiske og sociale politik. opnåelse aføget beskæftigelse i det
indre ma¡ked aûrænger af en forbedring af de underliggende makroøkonomiske betingelser, af
arbejdsstyrkens beskæftigelsesepethed og kvalifikationer, afvelñrngerende arbejdsmarkeder
og af effektive, konkurrenceprægede markeder for varer, tjenesteydelser og kapital i medlemsstaterne og i Fællesskabet. Indførelsen af euroen har betydet en væsentlig forbedring af
betingelseme for øget vækst og beskæfrigelse. For at drage ñrld nytte af dette potentiale og
opnå mere dynamisk vækst og øget beskæftigelse samtidig med, at prisstabiliteten bevares,
må stategien for fremme af i¡vesteringer og nyskabelse styrkes. Med henblik herpå forpligter
Det Europæiske Råd sig til at øge bestæbelseme i medlemsstateme og til et tættere samarbejde i Den Europæiske union. Dette er målene med den ewopæiske beskæfrigelsespagt, som
Det Europæiske Råd ser som grundlaget for og raûlmen om en holdbar proces for øget vækst
og beskæftigelse, og som er i overensstemmelse med de overordnede retringslinjer for de
økonomiske politilJcer, det vigtigste instument for samordniag af den økonomiske politik i
Fællesskabet. Med denne politik yder unionen samtidig et positivt bidrag til løsning af problemerne i verdensøkonomien.
Samordni:rgen af beskæftigelsesstategien og de økonomiske reformer suppleres med den
malqoøkonomiske dialog som den europæiske beskæftigelsespagts tredje søjle. Dette nye
element skal forbedre betingelserne for en kooperativ makroøkonomisk policy mix, der er
vækst- og beskæftigelsesorienteret samtidig med, at den bevarer prisstabiliteten. Med disse ¡'e
søjler i den europæiske beskæftigelsespagt, der støtter og gensidigt styrker hinander¡ foranlser Unionen sin beskæftigelsesfremmende politik i en overordnet strategi for styrkelse af
en dynamisk udvikling i medlemsst¿temes økonomie¡.

-).

I

de overo¡dnede reuingslinjer for de økonomiske politil:ker fastlægger medlemsstateme og
Fællesskabet hvert år hovedelementerne i deres økonomiske politik; i retringslinjenre for beskæftigelsen fastlægger medlemsstateme og Fællesskabet hvert år hovedelementerne i den
samordnede beskæftigelsesstategi; i cardifÊrapporteme om økonomiske reformer omtaler
medlemsstateme og Fællesskabet de økonomiske reformer, som er blevet iværksat, og angiver
retningen for de fremtidige reformbestæbelse¡. Disse veletablerede procedurer udgør den
rette kontekst med henblik på at give den europæiske beskæftigelsespagt yderligere indhold,
som er aþasset efter iaav, der hele tiden ændre¡ sig.
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II.

En god start for den samordnede beskæftigelsesstrategi og de økonomiske reformer

1-

Det Europæiske Råd bekræfter på ny sin tilsluhing tii den samordnede beskæftigelsesstategi
(Luxembourg-processen) og til økonomiske reforrner (Cardiff-processen). Hovedelementerne
i denne stategi er bedre beskæftigelsesegnethed, navnlig for de arbejdstagere, der er ugunstigl
stillede på arbejdsmarkedet, og hjælp til arbejdsløse, således at de kan erhverve sig den viden
og de færdigheder, de har brug for, udvikling af iværksætterården, fremme af vi¡ksomlede¡nes og deres ansattes evne til at tilpasse sig og forbedring aflige muligheder for mænd og
kvinder. Det Europæiske Råd anser struktur¡efonr¡er af ma¡kedeme for arbejdslcaft, varer og
kapital for at være afgørende, hvis det europæiske erhvervsliv skal ku¡ne konkurrere succesrigt på verdensmarkedeme, og hvis de europæiske økonomiers væksþotentiaie skal ku¡ne
udnyttes fuldt ud. I den forbindelse ønsker Det Europæiske Råd også at understrege betydningen af en fortsat dialog mellem Rådet, Kommissionen og arbejdsmarkedets parter om den
samo¡d¡ede beskæftigelsesstategi i Det Stående Udvalg for Beskæftigelse.

Mak¡oøkonomisk dialog med henblik på fremme af vækst og beskæftigelse
5.

{}

For at opnå en stærk vækst i beskæftigelsen samtidig med en fortsat prisstabilitet skal finanspolitik*en og den monetære politik samt lønudviklinge¡r støtte hinanden som led i et samspil.
Det Europæiske Råd opfordrer alle, der Aæffer beslutringer om eller påvirker den økonomiske politik og beskæftigelsespolitilJ<en, til at bid¡age til øget beskæftigelse på grundlag afen
stærk, ikke-i¡Jiationær vækst, idet det samtidig respekterer deres uaftrængighed og selvbestemmelsesret på deres egne ansva¡sområder. I en mak¡oøkonomisk dialog baseret på gens!
dig tillid bør der ske en passende udveksling af oplysninger og meninger om udformningen af
den makroøkonomiske politik, hvis vækst- og beskæftigelseçotentialet skal forøges og udnyttes fuldt ud.

Ud over Luxembourg- og Cardiff-processen ânser Det Euopæiske Råd det for nødvendigt at
indlede en regelmæssig malcoøkonomisk dialog (Köla-processen) inden for rarrmeme af
Økofin-Rådet i samarbejde med Rådet sammensat af arbejds- og socialminisfiene og med
deltagelse af repræsentanter for begge rådssammensætninger, Kommissionen, Den Europæiske Cenbalba¡k og arbejdsmarkedets parter. Dialogen bør aflroldes og forberedes på teknisk
niveau som beslcevet i for¡nandskabets rapport om den europæiske beskæftigelsespagt.
Det Europæiske Råd udtrylJ<er tilfredshed med erklæringen fra de europæiske arbejdsmarkedsparter om den europæiske beskæftigelseçagt. Det Europæiske Råd ser desuden med tilfredshed på den vilje, arbejdsmarkedets pater og de monetære myndigheder har udtykt til at
deltase i den malaoøkonomiske dialoe.
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RAPPORT TIL DETEUROP.ÆISKE RÅD OM DEN EUROPÆISKE
BESKÆFTIGELSESPAGT

Tættere samarbejde for at fremme beskæftigelsen
og de økoromiske reformer i Europa

I.

Indledning

Højere beskæftigelse har førsteprioritet i Ewopa. Uden en høj grad afbeskæûigelse er der i sidste
instans ingen social retfærdighed eller samhørighed. For at forbed¡e beskæftigelsessituationen i
Fællesskabet på et varigt grundlag må vi skabe betingelser for en stærk, permanent og ikke-inflationær vækst. Fjemelse af hindringer for vækst er det sarnme som at f eme hindringer for beskæfrigelse. Indfarelsen af eu¡oen skaber potentialet for ste¡re velfærd og vækst. Dette potentiale skal anvendes.

,)

Med Luxembourg-processen har Den Europæiske Union gjort bekæmpelse af arbejdsløshed til en
fælles sag. Vore fomyede bestæbelse¡ bærer de fø¡ste frugter. Beskæftigelsessituationen i Det
Ewopæiske Fællesskab er forbedret betydeligt som et ¡esultat afhurtigere vækst i 1998, og arbejdsløsheden er faldet. Som årsgennemsnit var arbejdsløshedsprocenten imidle¡tid fortsat 10% af
den civile arbejdsstyrke. Vi må derfo¡ ikke tilladq at vor fælles indsats svæld{est tværtimod må vi
forstærke den germem en saalet stategi, der bygger på stærk intern vækst. Måfet for den europæiske beskæftigelsespagt er at bane vej for et fald i arbejdsløsheden og for vedvarende jobskabende
vækst i kraÊ af vækstater, der er betydelig højere end stisni¡gen i arbejdsprodukfivitet og udbud af
arbejdslaaft.
Som Det Europæiske Råd noterede sig på samlingen i Wier¡ må en politik med henblik på større
beskæftigelse indgå i en samlet stategi, som omfatter malqoøkonomiske politi}J<er, der er rettet
mod vækst og stabilitet, yderligere udvikling og germemførelse af retringsiinjeme for beskæftigelsen og af afgørende sEr¡Icturreformer, der ftemmer effektivitet og konkürenceevne. Det Europæiske
Råd i Köln bør vedtage en sEategi, som imødekommer disse mål, og overbevise alle økonomiske
beslutringstagere om at deltage i en europæisk beskæftigelsespag.
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II.

Strategi

Den ewopæiske beskæftigelsespagt bør bidrage til at opnå en høj beskæftigelsesgrad i hele Eruop4
samtidig med at prisstabiliteten bevares. Dette indebærer en fomyet undersøgelse ikke blot af idéer,
men også afindividuelle politiske foranstaltninger for at konstatere, om de støtterjobskabelse eller
bestående jobs konkurenceevne. Endvidere skal der være et effektivt samspil mellem medlemsstatemes og den ewopæiske beskæftigelsespolitik. Tilvejebringelsen af betingelser for større beskæftigelse og vækst, som primært er et spørgsmål for medlemsstateme, skal bygge på en ewopæisk shategi for strukturreformer og en afbala¡ceret makoøkonomisk policy mix. På denne måde anvender
man bedst de rammer for en krafrige¡e økonomisk vækst, der er opstillet af Den Europæiske Økonomiske og Monetære Union. Der skal tages hensyn til dette, når Fællesskabets politillker og foranstaltringer vedtages og gennemfares. Specielt støtte via shkh¡rfondene og Sarnbørighedsfonden,
som er blevet refomteret inden for rammerne af Agenda 2000, skal støtte jobskabelse. Kommissionens meddelelse i henhold til EF-t-aktatens afiikel 127 , som ændret ved Amsterdam-taldaten, indeholder vigige elementer i de¡ne henseende. Ko¡nmissionens rapport "Europa som en økonomisk
helhed" vil også som et vigtigf arbejdsdokument kunne bidrage til den europæiske beskæftigelsespagt.

Den europæiske beskæfrigelsespagt skal tage hensyn til
en stærk il*e-inflatíonær og j obskabende vækst:

te målsætringer

med henblik på at fremme

-

i videst muligt omfang gensidigt søttende samspil mellem lønudvikling, finans- og pengepolitik;

-

yderligere udvikling og endnu bedre gennernførelse af den samordnede beskæfrigelsessEatesi
inden for ranmerne af Luxemboug-p¡ocessen;

-

styrkelse af strukîurefotmerne med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og vare-, tjenesteydelses- og kapitalmarkedemes fr¡nktionsmåde i ove¡ensstemmelse med CardifÊprocessen.

Hvert af disse te politikområder har betyalûing fo¡ en sammenhængende, varig og heldig beskæftigelsesstategi, som vi må arbejde på sammen med arbejdsmarkedets parter. Alctivitetsom¡ådeme er
komplementære og selvforstærkende; imidlertid kan ingen af dem erstatte hinanden:
For det fø¡ste er det vigtigt at gøre den bedst mulige brug afdet eksisterende produktions- og beskæftigelsespotentiale. Samtidig er det nødvendigt at opnå en høj grad af investeringer for at muliggøre varigehøjere vækstater og flere arbejdspladser gennem en udvidelse afproduktionskapaciteten. Dette lo'æve¡ fuld udnl'ttelse af det beskæftigelsespotentiale, der ligger i kvindernes øgede deltagelse i arbejdsstyrken, bedre integration af lavtuddannede arbejdstagere og et mako- og milcoøkonomisk miljø, hvor yderligere investering i realkapital og menneskelig kapital giver gode resultater.

Fo¡ det andet må vi arbejde sammen fo¡ at genaemføre passende arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitilJ<er, således at efterspørgslen efter arbejdslcraû så nøje som muligi svarer tii udbuddet.
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For det tredje bidrager et højt niveau med hensyn til innovation, forskning, uddannelse og efteruddarmeise, modeme infrastrulfur, stuktu¡reformer og et gunstigt økonomisk miljø for innovative
virksomhede¡ alt sammen til at tilvejebringe en høj grad af beskæftigelse med høj væ¡ditilvækst.
Det er nødvendigt permanent at indføre betingelser for en malaoøkonomisk policy mix, der er
slcræddersyet til vækst og beskæftigelse, samtidig med at prisstabiliteten bibeholdes, og samtidigt at
fremme innovation og produktivitet ved at gememføre struktu¡¡eformer på vare-, $enesteydelsesog arbejdsmarkedême.

O

Specielt med indførelsen af en fælles valuta og en fælles pengepolitik er et nyt samspil mellem nationalt plan og fællesskabsplan dulJ<et op. Formålet med dør europæiske beskæftigelsespagt er at
sikre, at disse niveauer a¡bejder konsekvent sammen med henblik på at frerrme beskæftigelsen,
samtidig med at stabiliteten bibeholdes, og også at kæde en policy mix med hensyn til makroøkonomisk samarbejde, herunder en malaoøkonomisk dialog (Köln-processen), den samordnede beskæftigelsessfrategi og økonomiske reformer (Luxembourg- og CardiÊprocesseme) saûtmen.
Samtidig har den fælles valuta øget Europas vægt og ansvar i ve¡densøkonomien. Europa må fortsætte sin i¡dsats for at opnå et åbent handels- og finanssystem og må være konkurrencedygtig på
internationalt plan.
De nødvendige insrumenter og procedu¡er må i vidt omfang anvendes til genaemførelse af den
europæiske beskæftigelsespagt. På denne måde kan det silaes, at indsatsen på nationalt og europæiskplan passer nøje ind i hinanden og er i overensstemmelse med behandlingen aftilsvarende
spørgsmå,I i en bredere i¡temational sammenhæng. Der er allerede opnået værdifulde erfaringer Êa
Luxembowg-processen og Cardiff-processen. Disse processer skal viderefures og styrkes, så stukturelle hindringer for vækst og beskæftigelse overvindes i hele Fællesskabet.

Imidlertid er det lige så vigtigt, at betingelseme for et gnidningsfrit samspil af malsoøkonomiske
instumenter fo¡bedres ved at øge udvekslingen af oplysninger og synspu:kter mellem de berørte
økonomiske beslutningstagere. I den forbindelse skal der udvikles et mere intensivt samarbejde for
at opnå større vækst og beskæftigelse i Europa
uden at sætte Den Europæiske Cenûalbanks eller de nationale centralbanke¡s uaftængighed på spil;
uden at sætte spørgsmålstegn ved arbejdsmarkedets parters autonomi i overenskomstforhandlinger;

samtidig med at der tages hensyn til de forskellige ordninger for lønfastsættelse, idet ansvaret herfor
ligger på forskellige niveauer;
samtidig med at bestemmelseme i stabilitets- og væksþagten opffldes;
og samtidig med at nærhedsprincippet iagttages.
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III.

De enkelte politikområder

1.

Policy mix med hensyn til makroøkonomisk samarbejde - Köln-processen

For at opnå en stærk beskæftigelsesvækst, samtidig med at prisstabiliteten bibeholdes, er det absolut
afgørende, at de malaoøkongmiske instumenter pâvirker hinanden uforstyrret. En sådan policy mix
giver et vigtigt grundlag forjobskabende investeringer. De fonkellige om¡åde¡ af malsoøkonomisk
policy mix er indbyrdes uafhængige med hensyn til de afgørelser, der tæffes i forbindelse med
hvert af dem, men de påvirker hinanden gensidigt.
Afhensyn til en effektiv og afbalanceret policy mix er det vigtig! at de forskellige om¡åder til¡ettelægges på følgende måde:

Fínanspolitili&en skal overholde måIene i stabilitets- og vækstpagten, hvilket betyder, at det skal
sikres, at budgetteme på mellemlang sigt bringes tæt på balance eller i overskud. Derudover bø¡ de
offentlige budgetter omstruktureres hen imod større investeringer og med henblik på at kunne tage
de forestående udfordringer op som f.eks. den aldrende befotloing. Samtidig må man il*e tabe den
makroøkonomiske udvikling af syne.
Lønningerne må holdes på en holdbar vej med en lønudvikling, som er forenelig med prisstabiiitet
og j obskabelse.
Pengepolitild<ens vigtigste prioritet er at opretholde prisstabilitet. I den fo¡bindelse er det afgørende,
at pengepolitikken unde¡støttes af en finanspolitik og en lønudvikling af den t1,pe, der er beslsevet
ovenfor. Med forbehold afmålet om prisstabilitet skal pengepolitilJcen støtte de generelle økonomiske politild<er i Fællesskabet med henblik på at bidrage til en holdbar og il<ke-inflationær vækst og
et højt beskæftigelsesniveau.

De overordnede retringslinjer for den økonomiske politik er det cenuale instrument til samordning
af den økonomiske politik i EU. Retningstinjeme kan være en passende ramme til beslcivelse af,
hvorledes samspillet mellem de makroøkonomiske beslumingstagere i Europa kan forbedres på en
måde, der fremmer vækst og beskæftigelse. I¡den for euro-området bidrager den dialog, der finder
sted i Euro ll-Grupper¡' også til en afbalanceret policy mix. I e¡¡ bredere international iammenhæng
kan spørgsmål, de¡ vedrø¡er en konsekvent beskæftigelsesstategi og dens globale økonomiske sammenhæng, bl.a. drøftes i G7-lande-gruppen (G 7) og på økonomiske topmøder.
Med henblík på en konsekvent og tilfredsstillende policy mix, er det nyttigt at have en frugtbar
makroøkonomisk dialog mellem arbejdsmarkedets parter, finans- og beskæftigelsespolitiske beslutningstagere og pengepolitiske beslutningstagere inden fo¡ de eksisterende institutioner. Under denne dialog kau udgangspositionea og ûemtidsudsigteme drøfres på grundlag afstatistiske data og
analyser, og tanker kan udveksles om, hvorledes de involverede, samtidig med deres respektive ansva¡ bibeholdes og deres uafirængighed bevares, mener, en policy mix, som fremmer vækst og beskæftigelse, kan gennemføres, samtidig med at prisstabiliteten bibeholdes. Det centale problem i
den europæiske beskæftigelseçagt er at etable¡e en sådan malsoøkonomisk diaiog på ei fast grundlag og gøre den effektiv. Den europæiske beskæftigelsespagt bør i denne forsta¡d forstås som en
vedvarende proces.
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.

Med hensyn til gennernførelsen af den malaoøkonomiske proces,

2.

se

punkt fV.

Samordnet beskæftigelsesstrategi i Luxembourg-processetr

Samordningen af medle¡nsstatemes beskæftigelsespolitikker inden fo¡ rammerne af retningslinjerne
for beskæftigelsen og de nationale handlingsplaner, herunder støtteforanstaltninger og supplerende
foranstaltninger på erhvervsuddarmelsesområdet, e¡ et vigtigt bid¡ag til h{ere beskæfrigelse. Forbedring af beskæftigelsesegnethed, udvikling af iværksætterånd, fremme af virksomhedemes og
deres ansattes tilpasningsevne samt forbedrede lige muligheder for mænd og kvinder udgør de fue
søjler i denne srategi.

-

f1
!-/

Forebyggende strategier frem for rent passive foranstaltringer bidrager til at forbed¡e arbejdsmarkedemes ñmktion og arbejdsstyrkens beskæftigelsesegnethed. Som en del af den europæiske beskæftigelsespagt bør livslang uddannelse derlbr videreudvikles gennem videreuddannãhe og kompetenceudvikling i arbejdslivet; investering i bedre kvalifikationer bør fremnes, bl.a. gennem Den
Europæiske Socialfond, og der bør ydes et bidrag til at forebygge og nedbringe ungdomsarbejdsløsheden. Den store hastighed, hvomred infom¡ationssamfi¡ndet udvikle¡ sig, og den fortsatte vækst i
servicesektoren nødvendiggør en særlig indsats for at forbedre arbejdskraftems kvalifikationer. Laltudda¡¡nede grupper laæver særlig opmærksomhed med hensyn til uddannelse.

Ved geruremføre1t"o ¿¡ ¡srningslinjeme for beskæft.igelsen og ved forelæggelsen af de nationale
handlingsplaner og evaiueringen af dem i den fælles rapport om beskæftigelse vil fastlæggelse og
udveksling afmest velegnet p¡aksis få en endnu mere ûernt-ædende plads. I relevante tilfælde kan
yderligere verificerbare kvantitative mål indgå i de nationale handlingsplaner. For at en evaluering
kan være meningsfuld, må der også defineres relevante indikatorer. Enhver mulighed for at skabe
nye job ved ændring afarbejdstilrettelæggelsen og kortere arbejdstid beir undersøges inden for
rammeme af den samordnede beskæftigelsesstategi.
En gennemgang af skattesystememe og de sociale ordninger med henblik på at mindske arbejdskraftomkosningeme tillægges en særlig betydning i forbindelse med en sammenhængende beskæftigelsestategi. På den ene side er det vigtigt her at utrdersøge, hvorledes byrdeme çecielt for lavtuddannede og Ialtlønnede arbejclstagere kan begrænses. I beragtring afden gradvist aldrende befolkrring bør pensioneme på den anden side holdes på et grundlag, der er kendetegnet ved ansvar
over for kommende generationer.

\J

Ungdomsarbejdsløsheden på ca. 20o/o eÍ mere end dobbelt så høj som arbejdsløsheden generelt. En
yderligere indsats for at mindske ungdomsarbejdsløsheden er pålaævet. Det tyske formandskab ha¡
derfor fiemlagt et memorandum "Ungdom og Europa - Vor fremtid" med henblik på at forbedre
beskæftigelsesudsigteme for de uage i Europa. Formålet med dette memorandr¡m er at bidrage til at
påvise den mest velegnede praksis, forbed¡e udbuddet af grænseoverslsidende uddarmelsesprogrammer, praktisk erhvervsuddannelse og basisuddannelse og at styrke foranstaltninger til arbejdsog uddannelsespralrtikophold på tværs af grænseme. De unge bør være i stand til bed¡e at forberede
sig til det i stigende grad integrerede arbejdsmarked i Europa. Det må også undersøges, hvo¡dan
udviklingen afnye tjenesteydelser og nyejob, navnlig til
"''ge, kan fremmes.
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Endvidere bø¡ der í henhold tilden europæiske beskæftigelsespagt lægges vægt på foranstaltringer,
der bidrager til at undgå langtidsarbejdsløshed og indfører mere fleksible ordrinler mea henblik på
beskæftigelse af ældre aúejdstagere. Dette omfatter forbedret i¡formation og arËejdsformidling
alle arbej dsformidlinger.

i

Målet med al¡tiv og forebyg_gende ûemme af beskæftigelsen omfatter de handicappede. Rådet
ha¡ i
en resolution noteret sig, at Kommissionen inden fo¡ rammeme af en sammenhængende global
politik agfer at forelægge et forslag til retsalrt, som omfatter lige beskæftigelsesmuligleder for handicappede.

For at forbedre beskæftigelsestendenseme i Europa er det vigtigt at sikre, at der består et indbyrdes
afbalanceret forhold mellem konku¡renceev¡re, fleksibilitet i beskæfrigelsen og arbejdstagemes sociale beskyttelse. I den forbindelse er en videreudvikiing af en keme af minimumssfi¡da¡der
med
hensyn til social beslq'ftelse, der stemmer overens med EF-aaktatens bestemmelser om forbedring
af leve- og arbejdsvilkårene, ønskelig.
Med deres aftaler om forældreorlov, deltidsbeskæfrigelse og endelig om tidsbegrænsede ansætteiseskontakte¡ har arbejdsmarkedets parter ydet bidrag, som Rådet enten alleredé har gennemført i
praksis, eller som det har til hensigt at gernemføre ved hjælp af direktiver. ArbejdsrJarkedets parter
ban fortsætte ad denne vej, idet de i den forbindelse i frrldt omfang bør tage he,nsyn til, hvilke virkninger nye bestemmelser vil have med hensyn til jobskabelse og beskæfrigelse.
Arbejdsmarkedets parter på ewopæisk plan og på nationalt plan spiiler en afgørende rolle for den
fortsatte udvikling og gennemførelse af renringslinjeme for beskæftigelse. Ðét omdannede Stående
Udvalg for Beskæftigelse er et velegnet forum for samarbejde mellem Rådet, Kommissionen og arbejdsmarkedets parter. Beskæftigeises- og Arbejdsmarkedsudvalget bø¡ såvel som Rådet (arbejãsog socialminisfrene) arbejde snævert sammen med arbejdsmarkedets pafer.

3.

Økonomiske reformer - Cardiff-processen

En varig stigning i beskæftigelsen kræver en vedvarende vækstproces. For at udnytte væksÞotentialet fuldt ud skal en forbedret makroøkonomisk dialog og dersamordnede beskãfrigelsesùategi,
der blev indledt som Ied i Lux-embourg-processen, suppleres med økonomiske reformä af den
tfre,
de¡ blev iværksat med Ca¡diff?rocessen. Formålet med disse reforrner er at forbedre vare-, genesteydelses- og kapitalmarkedernes konkurrenceev¡re og fi¡nktionsmåde. De er nedfældet i de nationale strul¡turrefom¡rapporter og er behandlet i Kommissionens CarcüffI- og CardiffIl-rapporter,
der er baseret på medlemsstatemes bidrag og et intensivt arbejde i Udvalget for Økonomisk politik
og Gruppen vedrørende Det Ind¡e Marked (horisontale spørgsmåi). Må1sætningen er at videreudvikle og sq'rke det europæiske ind¡e marked og udforme strukturreformer, sojså vidt muligt tilsþnder til beskæftigelse og vækst.
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Rådet (det indre marked) pegede i sine konklusionet af 25. februar 1999 på det konlaete behov for
en insats for yderligere at forbedre konku¡¡enceklimaet i Europ4 fieme de reste¡ende handelshindringer mellem medlemsstaterne, øge resultaterne i servicesektoren, heru¡der turistsektoren, og
gøre erhvewsmiljøet for små og mellemstore vùksomheder me¡e fremmende for vækst og beskæftigelse. I den forbindelse bør der lægges særlig vægt på effektive vare-, tjenesteydelses- og kapitalmarkeder og passer¡de tìlstedeværelse afrisikovillig kapital, en effektiv konkur¡encepolitik og en
yderligere nedbringelse af statsstøtte, der fører til uønsket konku¡renceforwidning.

Stukturrefonrrapporteme i Cardiff-processen må anvendes intensilt for at fitde frem til den bedste
praksis, som skal indføres, når det er muligt, og der er rimelig udsigt til succes. Besuæbelser på at
afskaffe overflødige regler må fortsættes systematisk på nationalt og europæisk plan for at begrænse
byrden for beskæftigelsesintensive små virksomheder mest muligt og lette oprettelsen af nye vírksomheder.
Starten på infomìationssamfi¡ndet i Europa bør fremmes aktivt. Dette vil eksempelvis me dføre øget
brug af edb i skolerne og en hurtigere udbredelse af inforrnationstelnologi i små vùksomheder. Under overholdelse af nærhedsprincippet bør et europæisk initiativ med henblik på informationssamfirndet silae, at det beskæftigelsespotentiale, der findes på dette områdq udnyttes i videst muligt
omfang. Udviklingen af elektonisk handel må ilifte hindres af unødige bureaukratiske bestemmelser. Den nationale indsats for at udnl'tte potentialet fra inforrnations- og kornmunikationsteknologi
bør øges, specielt ved at forbed¡e udda¡nelsesmulighedeme fra grundlæggende kundsk¿ber til livslang uddanaelse.

Den europæiske inÊastn:ktur skal yderligere fo¡bed¡es geûlem tansewopæiske net - specielt de
prioriterede projekter på ûansportområdet samt udvikling afprojekter inden for telekommrmikations- og infomtationsteloologi for at øge innovation og konkurrence - og bistand fra Den Europæiske Investeringsbank. Endvidere skal det irmovative potentiale til forbedring af evnen til at reagere
på indusûielle ændringer genaem en øget forskningsindsats styrkes..

fV.

Gennemførelse af den makroøkonomiske dialog - Kõln-processen

Den europæiske beskæftigelsespagt kombinerer den malsoøkonomiske policy mix, den samo¡dnede
beskæftigelsesshategi i forbindelse med Luxembourg-processen og de økonomiske refomrer, der
indgår som led ' Cardiff-processen, i en sarnlet økonomisk politik.
Både Luxembourg-processen og Cardiff-processen foregår - samme¡l med udarbejdelsen afde overordnede retringslinjer for den økonomiske politik - inden for etable¡ede institutioner og på grundlag
af etablerede procedu¡er. Inden for disse rammer kan der opstilles nye prioriteter for den europæiske beskæftigelsespagl.

Fo¡ at forbedre samspillet mellem lønudviklingen, finanspolitikken og pengepolitikken afhensyn
vækst og beskæftigelse er der imidlertid behov for en makroøkonomisk dialog med henblik på at
øge vor indsats inden for ramtneme afde etablerede institutioner. To opgaver star i forgrwrden:
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For det første må vi foretage en tilbundsgående analyse afde malsoøkonomiske udviklinger og
fremtidsudsigter, således at dialogen kan blive så effektiv som muligt og foregå på grundlag afìmfattende informationer;
For det andet må vi fi¡de et egnet forum, hvor arbejdsmarkedets parter, Rådets repræsenranrer og
pengepolitiske beslutríngstagere med Kommissionens deltagelse, og idet deres respekhve ansvar
bibeholdes, og deres uaftrængighed bevares, kan udveksle tanker om, hvorledes de mener, de¡ kan
opnås en policy mix, som fremmer vækst og beskæftigelse, samtidig med at prisstabiliteten bevares.

Der indføres en totrinsmetode fo¡ den malaoøkonomiske dialog, idet man ved fastsættelsen af antallet af deltagere bør holde sig for øje, at de forskellige fora skal kunne fi:ngere effektivt:
Den nuværende udvikling og forudsætringeme for en uproblematisk fungerende policy mix bør
farst drøftes på telcrisk plan. De¡ vil med henblik herpå blive nedsat en arbejdsgruppe inden for
raurmeme af Udvalget for Økonomisk Politik i samarbejde med Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, med deltagelse afrepræsentanter for begge udvalg @erunder Den Europæiske Centalbank), Kommissionen og Den Malcoøkonomiske Gruppe vedrørende Dialogen mèllem Arbejdsmarkedets Parter. For at der kan være tilstækkelig tid til forberedelse af mødeme på politisk plan,
bør det føste rr,øde fi¡de sted, inden Kommissionen vedtager sin henstilling ved¡ørende de overordlede retningslinjer for den økonomìske politilc, og det andet møde efter Kommissionens forelæggelse af efterårsrapporten og den økonomiske å'rsberetning.
På dette grundlag

vil

en tillidsskabende og

fortrolig udveksling aftanker finde sted meliem beslutningstagerne på politisk plan. Med henblik herpå holdes der møder to gange om året inden for rammeme af Økofin-Rådet i sarnarbejde med Rådet (arbejds- og sociakninistrene) med deltagelse af
rePræsentanter for Rådet i begge disse sammensætninger, Kommissionen, Den Europæiske Centalbank og arbejdsmarkedets parter. Det første møde bø¡ finde sted inden Økofin-Rådets udarbejdelse
afudkastet til de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik og det andet, inden Det
Europæiske Råds vedtager sine konklusioner vedrørende reÍringslinjeme for beskæñigelse, f.eks. i
forbindelse med jumbos¡mlingen i Rådet.
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DEN EUROP,ÆISKE UNIONS F/ELLES STRATEGI O\/ER FOR RUSLAND
af 4. juni 1999

DET EUROPÆISKE R,ÃDsom henviser

til talctaten

om Den Europæiske

Unior¡ særlig artikel 13, og

som erindrer om, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Ewopæiske Fællesskaber, deres
medlemsstater og Den Russiske Føderation trådte i lçraft der¡ 1. december 1997

-

HAR \IEDTAGET FØLGENDE FÆLLES STRATEGI:

DELI
ETIS VISIONER MED TTENSYN TIL PARTNERSKABET MED RUSLAND
Et stabilt, demokratisk og velstående Rusland, der er fast foranlaet i et forenet Europ4 som er fri
for nye skillelinjer, er af afgørende betydning for varig ûed på kontinentet. De problerner, som hele
kontinentet står overfor, ka¡ kun løses gen¡em et stadig tættere samarbejde mellem Rusland og Den
Europæiske Union. Den Europæiske Union udfykker tilfredshed med, at Rusland igen har indtaget
sin retmæssige plads i den europæiske familie i en ånd af venskab, samarbejde og rimelig hensyntagen til interesser og på grundiag afde fælles værdier, der ligger foranlcet i den europæiske civilisations fælles aw.
Den Europæiske Union har som klare strategiske mål:

-

et stabilt, åbent og pluralistisk demolcrati i Rusland, der bygger på retsstatsprincippet og udgør
gruldlaget for en velstående markedsøkonomi, der er til gavn for befolkningen i både Rusland

og Den Europæiske Union;

-

at opretholde stabiliteten i Europ4 at fremme den globale sikkerhed og at tage kontinentets
fælles udfordringer op germem intensiveret samarbejde med Rusla¡d.

Unionen går fortsat fuldt og helt ind for at samarbejde med Rusland på føderalt, regionalt og lokalt
plan og støtte Rusland med en succesfuld gennemførelse af politiske og økonomiske forandringer.
Unionen og dens medlemsstater tilbyder at delagtiggøre Rusland i deres forskellige erfaringer med
at opbygge modeme politiske, økonomiske, sociale og administrative sûukturer, idet de samtidig er
fuldt ud bevidste om, at hovedansva¡et for Rusiands fremtid ligger hos Ruslaud selv.
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Det Europæiske Råd vedtager derfor denne fælles strategi for at stlrke det shategiske parürerskab
mellem Unionen og Rusland ved indgangeri tii et ny århundrede. Det Europæiske Råd erkende¡ at
Ruslands fremtid er en afgørende brik i kontinentets fremtid og udgør en stategisk interesse for
Den Europæiske Union. Tilbuddet om et styrket partrerskab, der bygger på fælles demolaatiske
værdier, vil hjælpe Rusland til at hævde sin europæiske identitet og give alle kontinentets befolkninger nye muligheder. Udvidelsen afUnionen vil øge disse fordele og muligheder yderligere.
Denne fælles strategi fastsætter målene samt de midler, Unionen vit bringe i anvendelse fo¡ at
fremme dette partrerskab. Kemen i forbindelseme mellem Unionen og Rusland er fortsat parkrerskabs- og samarbejdsaftalen med dens mål om at fremme Ruslands integration i et større samarbejdsområde i Europa og skabe de nødvendige betingelser for den fremtidige oprettelse afet frihandelsområde mellem Det Europæiske Fællesskab og Rusland. Den Europæiske Union og dens medlemsstater vil for deres vedkornmende udvikle koo¡dinationen af, sammenhængen i og komplementariteten mellem alle aspekter af deres politik over for Rusland. Den Europæiske Union, Fæilesskabet og dets medlemsstater vil også arbejde sammen med og inden for regionale og andre organisationer samt med ligesindede partnere for at opfflde de måI, der er fastsat i denne fælles süatesi.
De holdninger, som medlemsstaterne indtager i alle relevante for4 vil være i overensstemmelse
med denne fælles strategi. Det Europæiske Råd opfordrer Rusland til at sanarbejde med Unionen
på grundlag af de¡ne fælles stategi til gavn for begge parter.

GENERELLEM.ÂI
Det Europæiske Råd har afgrænset følgende generelle mål:

1.

Konsolidering af demokratiet, retsstatsprincippet og de offentlige institutioner i Rusland
Skabelse¡r af effel¡tive og germemsigtige offentlige institutioner er en af forudsætringeme for
tillid og øget tilslutning til demoicatiske retringslinjer samt gennemførelse af retsstatsprincippet. Den er et nødvendigt grundlag for økonomisk og social udvikling. situationen i
Rusland indebærer, at der skal anvendes hensigtsmæssige rnekanismer og midler for at styrke
sådanne institutioners effektivitet og ansvarlighed.

Ilnionen ønsker at støtte Rusland med konsolideringen afde offentlige institutioner, navnlig
de udøvende, lovgivende og dømmende orgaaer samt politiet i overensstemmelse med demokratiske principper. Dette mål omfatter endvidere de institutioner, der er nødvendige for, at
økonomien ka¡ fungere. Den Europæiske union vil lægge særlig vægt på regionale og iokale
myndigheder inden fo¡ disses beføjelser. Forbindelseme mellem centale, regionale og lokale
myndigheder er en afgørende faktor for Føde¡ationens fremtid.
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En udbredelse af civilsamfi¡ndet inden for alle områder er nødvendig for at konsolidere demokratiet i Rusland. Den Europæiske Union ønsker at støtte denne proces, navnlig ved at udviHe direkte kontakter mellem civilsamfiudets deltagere i Rusland og Unionen.

2.

Integration af Rusland i et fælles økonomisk og socialt område i Europa
Både Unionen og Rusland har en interesse i at gøre Rusland i stand til at blive integreret i et
fælles økonomisk og socialt område i Europa. Unionen er alle¡ede Ruslands vigtigit" handelspartner, og Rusland står for en betydelig del afunionens energiforsyning. Europæiske

virksomheder har også foretaget store investeringer i Rusland.

I første omgaag skal der skabes en markedsøkonomi, der firngerer. Den nylige krise i Rusland
ha¡ vist behovet fo¡ mål¡ettet at forfølge dette måI. Naturligvis skal Rusland selv yde den største indsats som led i et omfattende og bæredygtigt økonomisk program, der er godkendt af
IMF. Dette program skal bl.a. tage fat på probierne¡ med omstrukturering af virksomheder, oÊ
fentlige finanser, banksystemet og virksomhedsledelse. Unionen er rede til at bidrage med
søtte inden for disse rarrmer.

.

Unionen anser retsstatsprincippet som en forudsætnìng for at udvikle en markedsøkonomi,
som giver muligheder og fordele til alle borgere i Rusland. Ruslands udvikling og fremtidige
.velstand aftiænger først og frernmest af sunde nationale politilcker og sund økonomisk
forvaltning, og med henblik herpå er det afafgørende betydning, at der skabes en retfærdig og
germemsigtig lovgivnings- og fowaltringsramrne samt de nødveridige institutioner. Det ei en
cental faktor for landets udvikling, at der tilüækkes indenlandske og udenlandske investeringer, der ville blive lcaftigt øget gennern Ruslands adgang til de internationale kapita}narkeder. Unionen vil derfo¡ støtte Rusland i udviklingen og vedtagelsen afde økonomiske politikker, der er påIcævet for at styrke den tiliid, der er nødvendig for at øge de indenlandske og
udenlandske investeringer og opfrlde de internationale långiveres lcav.
Unionen går ind for, at Rusland integreres i den europæiske økonomi og i verdensøkonomien.
I den fo¡bindelse vil Unionen støtte Ruslands bestæbelser på at opfflde krave,ne til medlemskab af WTO. Ud over Ruslands tiltædelse af WTO vil Unionen også undersøge, hvordan de
nødvendige betingelser kan skabes fo¡ en ûemtidig etablering af et frihandelsom¡åde mellem
Den Europæiske union og Rusland. En gradvis indblrdes tilnærrnelse af lovgivninger og
standa¡der mellem Rusland og Den Europæiske Union i overensstemmelse med partnerskabsog samarbejdsaftalen vil gøre det lettere at skabe fælles økonomiske område¡.

Endeiig skal de¡ ved skabelsen af en ma¡kedsøkonomi tages hensyn til de sociale a.çekter ve¿
omstillingen og den russiske befollanings behov, navnlig de dårligst stilledes. Unionen er rede
til at stille ekspertise til rådighed og øge kontakteme på dette omrade.
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Samarbejde med henblik på at styrke stabilitet og sililcerhed i og uden for Europa

Rusland og Unionen har strategiske interesser i og et særligt arisvar for opretholdelsen af stabilitet og sikkerhed i Ewopa og i andre dele af verden.
Unionen befagte¡ Rusland som en vigtig partrer i bestæbelserne for at nå dette mål og er fast
besluttet på at samarbejde med Rusland. Den foreslår, at det strategiske parürerskab skal udvikies som led i en permanent politisk og siklcerhedsmæssig dialog, der er tilrettelagt med
henblik på at tilnærme interesser mod hinanden og reagere sammen på nogle af de silJ<erhedsmæssige udfordringer på det europæiske kontinent. Denne dialog vil give mulighed for større
sarnordning i alle relevante for4 som både Rusland og medlemsstateme deltager i, natr¡tig FN
og OSCE.

4.

Fælles udfordringer på det europæiske kontiaent

Den geografisk nærhed, uddybningen af forbindelserne og udviklingen af kontalcteme mellem
Unionen og Rusland fører til voksende indbyrdes ¡fhængighed på en lang rælCce områder.
Kun germem fælles sva¡ vil det være muligt at fiade løsninger på udfordringer, der i stigende
grad er fælles for begge parter.
Unionen og Rusiand har en fælies interesse i at udvikle de¡es energipolitik på en sådan måde,
at udn¡rttelsen og forvaltningen afressourcer og forsyningssilifterheden forbed¡es i Rusland og
i Europa.

Nuklea¡ síkkerhed er et vigtigf spø¡gsmål. Unionen er rede til fortsat at stille ekspertise og
støtte

til

råaüghed på dette område.

Miljøet er fælles ejendom for befolloringen i Rusland og i Den Europæiske Union. Bæredygtig anvendelse afnaturressou¡cerne, forvaltning afnuklea¡t affald og bekæmpelse af lufr- og
vandforurening, navnlig på tværs af grænseme, e¡ prioriteter i denne forbindelse.
Rusland og Unionen har en fælles interesse i at intensivere samarbejdet om bekæmpelse af
fælles svøber, som f.eks. organiseret lciminalitet, hvidvaskning afpenge, menneskehandel og
uiovlig narkotikahandel. Bekæmpelsen af ulovlig indvandring giver også anledning til alvo¡lige overvejelser. Unionen foreslâr at øge samarbejdet på disse områder ved at skabe de relevante redskaber og rammer for samarbejdet mellem de kompetente organer og ved at udbygge
udvekslingen af eksperter. Unionen er også rede til at stille sin ekspertise til rådighed navnlig
med henblik på udvikling af lovgirming og kompetente institutioner.
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Regionalt samarbejde, navnlig inden for de eksisterende regionale organisationer, er en nyttig
ramme for etablering af et praktisk samarbejde, som muliggør lokale svar på disse udford¡i¡-

INSTRUMENTER OG MIDLER
1.

Generelle bestemmelse¡

Den fælles stategi implementeres i ove¡ensstemmelse med de ¡elevante procedurer i tralifateme. Det Europæiske Råd opfordrer Rådet og Kommissionen til i medfør af de ansvarsområder, der er fastlagt i artikel 3 og 13 i taktaten om Den Europæiske Union, at påse, at Unionens aktion ûemüæde¡ som en helhed og er sammenhængende og effektiv ved implementeringen afdenne fælles strategi.
Den Europæiske Union bidrager til at nå denne fæIles stategis ovennævnte mål ved passende
anve¡rdelse af alle ¡elevante instrumenter og midler, der står til rådighed for Unionen, Fællesskabet og medlemsstateme.
Rådets generalselcetær, den højtstående FUSP-repræsentant, bistår Rådet med implementeringen af den fælles srategi inden for ¡ammerne af hans forpligtelser i henhold til trakfateme.
Korunissionen inddrages fuldt ud heri i henhold til artikel 18 og 27 i traktaten om Den Europæiske Union.

Rådet, Kommissionen og medl emsstateme
Det Ewopæiske Råd opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstateme til:

-

i overensstemmelse med deres kompetence og beføjelser at tage elsisterende foranstaltninger, programmer, insEumenter og politi}*er op til fomyet overvejelse for at sikre, at
de er i overenssternmelse med denne stategi, og i det omfang, hvor der optræder uoverensstemmelser, at foretage de nødvendige tilpasninger ved fia¡stkorrmende lejlighed,

-

at gøre fuld og hensigtsmæssig brug af de eksisterende instrumenter og midler, navnlig
partnerskabs- og samarbejdsaftalen, og alle relevante EU- og medlelnsstatsinstrumenter
og -programmer samt med henblik herpå at udarbejde og ajourfare en vejledende oversigt over Unionens, Fællesskabets og medlemsstaternes ressourcer, ved hjælp afhvilke

den fælles süategi skal implernenteres.
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Koordinering

5-

Medlemsstateme skal tage yderligere skridt til at koordinere deres indsats over fo¡ Rusland,
herunder i regionale og intemationale organisationer, som f.eks. Europarådet, FN, OSCE og
de intemationale finansielle institutioner (IFI), herunder også koordinere denne med Fællesskabet på områder, hvor dette har beføjelser.
Koordineringen mellem medlemsstateme og Kommissionen skal også konsolideres, bi.a. gennem regelmæssige konsultationer mellem disses respektive rçræsentanter i Rusland.
Rådet, Kommissionen og medlemsstateme skal arbejde hen imod et mere effelfivt samarbejde med regionale og intemationale organisationer og søge at nå süategiens mål sammen
med andre la¡de med samme opfattelse.

Den Europæiske Union vil opfordre ansøgerlandene til at tilslutte sig aktioner, der er et led i
den¡re fælles strategi.
+.

Implernentering og revision
Det Europæiske Råd anmoder Rådet om

-

at silce, at hvert nye formandskab, som led i sit generelle program, forelægger Rådet en
arbejdsplan for implementering af denne fælles stategi, der er baseret på indsatsor¡¡ådeme i del tr, og som tager behørigt hensyn til de çeciñkice initiative¡ i del III

-

at vurdere og evaluere Unionens indsats

son led i denae strategi og rnindst én gang om
året aflægge rapport til Det Europæiske Råd om de fremsbidt, der gøres i reuring af
dens mårl
at wrdere situationen i Rusland og se, i hvilket omfang Rusland samarbejder om implementeringen af denne stategi, herunder ved hjælp afregelmæssige rapporter fra missionschefeme, og foretage en samlet vurdering heraf i sin rapport til Det Europæiske
Råd

-

om nødvendigt at forelægge Det Europæiske Råd herstillinger med henblik på ændringer af denne strategis del tr og ltr.

Kommissionen bidrager til ovenstående inden for sine befqjelser.

).

Samarbejde med Rusland

Den Europæiske Union og medlemsstateme vil arbejde tæt sammen med Rusland med henblik på at implementere der¡ne sfrategi, nawlig under anvendeise af partnerskabs- og samarbejdsaftalen og dermes institutione¡.
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Specifikke initiativer

unionen skal ivæ¡ksætte de specifikke initiativer, som der

er redegiort for i del trI af de¡ure
fælies strategi, og som bygger på de indsatsområder, der er afgrænset i del tr. Disse initiativer
skal tilpasses, hvor det er nødvendig! og udelukker ikke eventuelle nye initiativer i løbet af
denne fælles stategis gyidighedsperiode. Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne skal i
overensstemmelse med deres kompetence og beføjelser støtte og arbejde på at gennemføre
disse specifikke initiativer.

{73
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DELtr
INDSATSOMRÄDER
Den Europæiske Union skal fokusere på følgende indsatsområder ved gennemførelsen af denne
fælies strategi:

1.

Konsolidering af demolaatiet, retstatsprincippet og de offentlige institutioner i Rusla¡rd
For at styrke demokatiet, institutionsopbygningeri og retsstatsprincþet i Rusland, der er en
forudsætning for udviklingen af en markedsøkonomi, vil Den Europæiske Union udfolde besû'æbelser på at

a)

styrke retsstatsprincippet og de offentlig institutioner

-

ved at støtte og tilsþnde til de rødvendige institutionelle reformer i retniag af en
modeme og effeltiv administration inden for Ruslands udøvendg lovgivende
dømmende magl på føderalt, regionalt og lokalt plan, navnlig kapacite-tsopbygnág
inden fo¡ en uaûlængig dørnmende magf, den oflentlige administ-ation og aorua.lige retshandhævende myndigheder ved at ûemme kontakter mellem de retliee
myndigheder og de retshåndhævende organer i EU-mediemsstateme og i
Rusland;

og

-

ved at udvikle uddannelsesprograrnms¡ fs¡ r'nge politikere og ernbedsmænd;

-

ved som svar på et russisk ønske at undersøge muügheden for en EU-aktion i
samarbejde med infernationale organisatione¡ såsom OSCE til støtte for en effektiv afrikling af frie og retf;ærdige præsidentvalg og vatg til Dumaen i 1999 og

2000;

ved at støtte Ruslands bestræbelser på at opfolde si.:oe intemationale menneskerettighedsforpligtelser, bl.a. over for Europaråde! FN og OSCE, og ved at ûemme
fælles ali¡tiviteter mellem unionen og Europarådet vedrø¡ende Rusland for så vidt
angår retsstatsprincþpet og mermeskerettigheder, ved at bidrage til sikringen af
menneskerettighedeme, herunder for kvinder, børn og mindretal, og ved at styrke
programmer til fremme af afskaffelsen af dødssfiaf.
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styrke civilsamilndet

-

ved at fremme kontalcter mellem politikere i Rusland og i Unionen på føderalt, regionalt og lokalt plan, he¡unde¡ med foßamünger på alle niveauer;

-

ved at fremme støne kulhrei og uddarmelsesmæssig udvsksling mellem Rusiand
og Unionen og uddybe kontakteme mellem samfundene på gundlag af den lange
tradition fo¡ Ruslands bidrag til skabelsen afden europæiske civilisatiorq navnlig
ved at revidere og om nødvendigt st¡rke stipendie- og studenterkontakþrogram-

-

ved at støtte uâlhænglge NGO'er;

-

ved at samarbejde med Rusla¡d om at øge støtten til flygUinge og internt fordrev¡e i Rusland;

-

ved at bidrage til mediefriheden;

-

ved at fremme lige muligheder for mænd og kvinder.

Integration afRusland i et fælles økonomisk og socialt område i Europa
Den Europæiske Union vil:

a)

konsolidere den økonomiske reformproces i Rusland

-

ved at styrke virkningen afrådgivning om den økonomiske politiþ bl.a. gennem
en politisk dialog på højt plan fo¡ at Aemme udviklingen af en markedsøkonomi,
rmder flrld hensyntagen til de overgangsproblemer, der fulger afde nødvendige
strukturelle ændringer;
ved at udfolde yderlígere bestræbelser i de kompetente organer for at koordinere
Unionens politik inden fo¡ rammeme af de intemationale finansielle institutioner;
ved at bidrage til at sikre og gennemføre en gennemsigtig og stabil lovgivningsog forvaltringsramme i Rusland, som skal fremme den økonomiske aktivitet og
øge de indenlandske og udenlandske investeringer;
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-

ved at fremme tilvejebringelsen af den nødvendige iovgivningsmæssige og institutionelle ¡amme for en bæredygtig fiskal politik (f.eks. beskatring, regnskabsføring og udgiftskontrol);

-

ved at ûemme toværdige reformer af banksektoren med rimelige betingelser for
udenlandske banker og en effektiv koo¡dination mellem donoreme med firld
EU-deltagelse;

-

ved at fremme yderligere stukturelle, økonomiske og administrative reformer,
henmder yderligere privatisering, omstrukturering afvirksomheder og vækst i den
russiske SMV-sektor;

-

ved at bidrage til at gøre Ruslands industi, landbrug og energisektor mere konkurrencedygtig;

-

ved at bidrage til at tilvejebringe grundlaget for effektive jordreformer i Rusland,
som giver mulighed fo¡ at indfø¡e privat ejendomsret, og yde teknisk bistand til
denne proces (f.eks. gennem et effekfivt jordregister);

støtte Ruslands integration

i et større økonomisk samarbejdsområde i Europa

-

ved at fremme gadvis tilnærmelse af lovgivningen, navnlig med hensyn til told,
standarder og certificering, konlarrencepoütik og miljø;

-

ved at tilskynde til yderligere integration afRusiand i det multilaterale handelssystem og ved at støtte Ruslaûds bestæbelser på at opfflde lcavene til tiltrædelse af
'WTO, herunder reformer af
lovgivningen og institutionerne;

-

ved at undersøge, hvordan der ud over Ruslands tiltædelse af V/TO kan skabes de
nødvendige betingelser for deD fremtidige etablering af et frihandelsområde mellem Unionen og Rusland;
ved at tilskynde Rusland til at fieme hindringer for handel og investeringer, navnlig gennem forbedrede procedurer og faciliteter for grænsepassage, og ved i overensstemmelse med Unionens regler og procedurer at behandie Ruslands ønsker
med hensyn til adgangen til Unionens marked;
ved me¡e konlset at undersøge mulighedeme for samarbejde på områder, hvor de¡
er en etableret russisk ekspertise (f.eks. videnskab, flyindusti, rumfart, energi);
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-

ved at Êernme parherskab med henblik på at styrke udviklingen af Ruslands kulturindustier, herunder på forvaltringsområdet;

-

ved at forbedre koordinationen mellem og om nødvendigt udvide eksisterende
europæiske programmer med henblik på at uddarme russiske erhvervsledere og
iværksættere.

tilvejebringe grundlaget for en social markedsøkonomi

-

ved at fremme en arbejdsmarkedsdialog germem støtte til fremkomsten af modeme fagforeniager og arbejdsgiverorganisationer;

-

ved at tilskynde til en bredere tilslutrìng til ILo's centrale arbejdsstandarder;

-

ved at søge at silse social beskyttelse af alie russiske borgere, herunder især sårbare grupper, gennem telcrisk bistand til adminishative refor¡ner af de russiske
sociale systemer og sundhedssystemer.

Sarnarbejde med henblik på at styrke stabilitet og silJ<erhed

i og uden for Europa

Den Europæiske union ønsker at uddybe og udvide samarbejdet med Rusland og finde fælles
svar på de silfterhedsmæssige udfordringer i og uden for Europa gennem:

a)

b)

en styrkelse afden politiske dialog

-

ved at overveje, hvordan de¡ kan skabes større kontinuitet i den eksisterende politiske dialog, og hvordan den kan komme til at fimgere bedre i praksis, bl.a ge.n_
nem den vigtige rolle, som generalsekretæren for Råclet, den bøje rçræsentaût for
FUSP, skal spille;

-

ved at samarbejde med Rusland om at udvikle fælles udemigspolitiske initiativer
til støtte for fælles udenrigspolitiske mål;

Ruslands plads i den europæiske silJ<erhedsarkitektu¡

ved yderligere at udvikle samarbejdet med Rusland inden for den nye europæiske
silic<erhedsarkitektur i¡den for rammerne af OSCE, navnJig i perioden indtil topmødet i Istanbul;
ved at fortsætte samarbejdet med Rusland om udarbejdelse afvisse aspekter af
chartret for europæisk siliJ<erhed;
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c)

ved at overvej e at lette Ruslands deltagelse, nå¡ Unionen lader'WEU udføre opgaver i¡den for Petersberg-rammsrns.

præventivt diplomati

-

ved at styrke samarbejdet mellem Unionen og Rusiand med henblik på at bidrage
til ko¡fliktforebyggelsg krisestyring og konfliktløsning, bl.a. i¡den for raûtmerne
afOSCE ogFN;

-

ved at Aerme våbenkontrol og tredrustning samt gennemførelse af eksisterende
aftaler, qnke eksportkontrol, begrænse spredning afmasseødelæggelsesvåben og
støtte nuklear nedrustning og destruktion afkemiske våben.

Fælles udfordringer på det europæiske kontinent

Den Europæiske Union

Ð

b)

vil navnlig

samarbejde med Ruslatd inden for følgende om¡åde¡:

energi og nuklear sikkerhed

-

ved at styrke Ruslands forpligtelser med hensyn til reform af energisettoren, herunder nuklear sikkerhed og miljøbesþrttelsg f eks. ved at s""'arbejde med
Rusland om at forbedre energieffeltiviteten og ved at yde teknisk bistand til energibesparelser i Rusland, forbedre sikkerheden i de russiske atomkraftværker og
ved samarbejde on ¡ukiea¡t affald og problemerne med brugt brændsel i det
nordvestlige Rusland;

-

ved at fremme Ruslands forpligtelser til nuklea¡ sikkerhed indeo for rammerne af
konventionen om nuklear sikkerhed gennem aftalen om Nuclear Safety Account
og inden for rammeme af internationale initiativer samt ved at bidrage til at styrke
den russiske myndighed, der har a¡svaret for nuklear sikkerhed (GAÐ;

-

ved at fremñe Ruslands ratifkation af energichartertrâktaten og fortsætte konsultationerne om en multilateral t¡ansitramme, de¡ skal styrke samarbejdet mellem
Rusland og dets naboer om adgang til det russiske rørlgdningsnet.

miljø og sundhed

-

ved at fremme og støtte sikker oplagri-ng af nukleart og kemisk affald og sikker
forvaltning af brugt brændsel navnlig i det nordvestlige Rusland;

-

ved at støtte en integration af miljøhensyn i de økonomiske reformer og bistå med
oprettelse af effehive systemer for overvågoiog og sikri.ng af overholdelsen af
multilate¡ale miljøaftaler samt støtte Rusland med henbliÏ på at styrke handhævelsen af den nationale miljølovgivni.ng;
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-

ved at arbejde samms¡ mgd ft¡sland, isæ¡ i områder, der grænser op til en udvidet
Unioo, om at reducere vand- og lufrforurening, forbedre miljøbeskyttelsen og
samarbejde om at fremme en bæredygtig anvendelse af natur¡essor¡rcer, navolig i
de forskellige fora for regionalt sanarbejde;

-

ved at samarbejde med Rusland med henblik på at forbedre silfrerhedsforanstaltniagerne mod smitsomme sygdomme, bl.a. ved at støtte vaccinationsprogr"-ttts¡'

-

endvidere ved at samaóejde om en stFkelse afplantesundhedskontrollen.

bekæmpelse af organiseret kimi.nalitet, hvidvaskning af penge, menneskehandel og
ulovlig narkotikahandel; retligt samarbejde

-

ved at styrke retsstatsprincippet og tilbyde bistand til at udvikle retssystemet, herunder ved at tilsþnde Rusland til at undertegtre, ratificere og gennemføre centrale
konventioner, især inde¡ for civil- og strafferetligt samarbejde;

-

ved på grundlag af eksisterende fælles holdninger at indgå i en passende dialog
med Rusland som led i de aktuelle ¡s¡handlinger i Wien om FN's konvention om
grænseoverskridende organiseret kriminalitet;

-

ved at øge samarbejdet og ekspertudvsftslingen mellem medlemsstaterne og
Rusland som led i bekæmpelsen af organiseret kriainalitet, bl.a. inden fo¡ behandling og rehabilitering af stoÊnisbrugere samt irden for forebyggelse af narkotikamisbrug. Dette skal opnås i samarbejde med Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisþ¡¡g'

-

ved at afholde semi¡arer om forskellige former for og metoder til hvidvaskning af
penge;

-

ved at udbygge samarbejdet mellem Europol og de kompetente russiske myndigheder som fastsat i Europol-konventionen, især for at forbedre bekæmpelsen af
menneskehandel og ulovlig narkotikaha¡del samt indsmugling af hdvandrere;

-

ved at intensivere samarbejdet mellem medlemsstaternes forbindelsesoffrcerer
Moskva inden for rammertre af deres respelfive nationale lovgivning;

-

ved at udvikle samarbejdsmekanismer for bekæmpelse af wærnational narkotikakriminalitet og i.nddrage Rusland i Dubli¡-Gruppens samrådsproces;
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-

ved at gennemføre oplysningskamFaener i sa-Earbejde med russiske organisationer for at forebygge menneskehandel;

-

ved at forbedre samarbejdet om tilbagetagelse af egne statsborgere, statsløse personer og tredjelandsstatsborgere, hermder indgåelse af en tilbagetagelsesafrale;
ved at bekæmpe ulovlig indvandring bi.a. ved at fortsætte grundkurserne og de videregående kurser for grænse- og migrationsmyndighedernes personale;

-

ved at intensivere dialogen med Rusland om tilpasning af den russiske visumpolitik til Den Europæiske Union ved indførelse af visumk¡av i overensstemmelse
med EF-bestemmelserne og indførelse af rejsedokumenter, som er tilstrækkeligt
sikret mod forfalskning;

-

ved at samarbejde med Rusland med henblik på russisk indførelse af sa¡ktioner
over for tralsporwirksomheder, der stiller befordring over grænserne til rådighed
for passager uden tilstrækkelige dokumenter, og med henblik på iadførelse af
strafferetlige bestemmelse¡ om bekæmpelse af smugling af indvandrere.

regionalt og grænseoverskridende samarbejde og inÊastruknr

-

sr--en med Rusland i de forskellige regionale
samarbejdsorganisationer (Østersørådet, Sortehavssamarbejdet, Det Eu¡o-a¡tciske
Barentsråd) og ved at styrke det grænseoverskridende samarbejde med tilgrænsende russiske regioner (herunder Kaliningrad), navnlig med henbtik på ET}s udvidelse og også inden for rammerne af arbejdet med den nordlige dimension;

-

ved at fremme samarbejdet og den tekniske bistand med hensyn til gfænseovervågdng og told;

-

ved at undersøge mulighederne for at arbejde på at forbi¡de de russiske transportsystemer (vej e og jernbaner) med de tralseuropæiske korridorer og ved at finde
gensidigt tilfredsstillende måder at trøse transportspørgsmålene på.

ved at arbejde mere efeltivt
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DELM
SPECIFIKKE IMTIATWER
Følgende specifiklce initiative¡ iværksættes, idet eventuelle nye initiativer dog ikke udelulilces:

Den politiske og sikkerhedsmæssige dialog
Unionen vil oveweje, hvordan der kan opnås større kontinuitet, fleksibilitet og substans i den eksisterende politiske dialog, der er fastlagt i partrerskabs- og samarbejdsaftalen, og hvordan den kan
komme til at fungere bedre i praksis og gøres mere effektiv:

-

Rådet vil undersøge mulighedeme for at oprette erÌ peûnanent mekanisme mellem Unionen
og Rusland for den poli-tiske og si}Jcerhedsmæssige dialog under hersyn til den vigtige rolle,
generalsekretæren for Rådet, den højtstående repræsentant for FUSP, skal spille. Et

"f-ål*"

skal være at arbejde sammen med Rusland om at udvikle fælles udenrigspolitisk" ittitiutiv"r
med hensyn til bestemte tredjelande og regioner, konfliktforebyggeise og lcisesfyring navnlig
i områder, der grænser op til Rusland, samt på Balkan og i Mellønøsten:

-

vil overveje ud over de eksisterende samtaler på trojkaeksperhiveau at udarbejde en
konsultationsmekanisme med Ruslaad, der eventuelt inddrager tredjelande, vedrørende ilC<esprednings-spørgsmål samt at intensivere bestræbelseme til støtte for Ruslands destruktion af
kemiske våben, bl.a. ved øget samordningifælles altiviteter med tedjelande.

-

Rådet vil endvidere undersøge mulighedeme for fælles aktioner og fælles holdninger vedrørende siliJcer forvaitning af biologiske og kemiske materialer samt fissile materialeì i Rusland
under lAEA-kontol, de_r udpeges som ilJ<e længere nødvendige til forsvarsformå'1, navntig på

Rådet

grundlag af internationale konventioner. Det lnternationale Videnskabs- og Teknologicenìãi
Moskva vil navnlig blive taget i b

i

Arbejdet med disse tiltag vil blive indledt i slubringen af 1999.

Dialog om økonomiske spørgsmål
Den malsoøkonomiske situation i Rusland, erfaringerne med opbyp.ingen af europæisk enhed, inttførelsen af eu¡oen og udvidelsesprocessen forstærker vigtigheden af
çecifik1ce konsultationer mellem Unionen og Rusland om økonomiske spørgsmål.
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Unionen vil oveweje iværksættelse af en specifik dialog på højt plan mellem Unionen og Rusland
for at støtte den mssiske regerings udvikling af fo¡anstffid¡gsr fil ûemme afvedvarende økonomisk genopretring på grundlag af et samiet økonomisk program, der er godkendt af IMF, og som
fører til en fimgerende markedsøkonomi. Unionen vil også overveje at yde den russiske regering
rådgivning på højt plan om den økonomiske politik ved inddragelse af fremt-ædende EU--eksperter.
Medlemsstateme
tioner og fora.

vil om nødvendigt

styrke deres samordning i de relevante intemationale organisa-

De kompetente organer bør udarbejde en fælles rappof fra formandskabet og Kommissionen om
disse forslag inden udgangen af 1999.

Handel og investeringer
På baggrund afiværksættelsen

afnye multiiaterale forhandlinger i IV'TO og af, at Fællesskabet har
fremsat forslag til, hvorledes Rusland kan fortsætte sine forhandlinger om tiltædelse af denne o¡ganisation, belaæfter Fællesskabe! at det er rede til at opretholde og, hvis det er hensigtsmæssig,
udvide sin nuværende støtte til de russiske bestræbelser på at opfulde kravene for optagelse i WTO
snarest muligt.
Kommissionen vil endvidere undersøge, hvordan investeringsdialogen med Rusland kan uddybes
inden.for pm'neme afpartnerskabs- og samarbejdsaftalen med henblik på at forbedre handels- og
investeringsklimaet i Rusland og lette handel og investeringer i begge retringer, og vil aflægge rapport herom til Rådet inden udgangen af 1999.
Bekæmpelse af organiseret laiminalitet
Den Europæiske Union og Rusiand har sto¡ interesse i at etablere et varigt og effektivt samarbejde
om retlige og indre anliggender, ikke mindst som et middel til at frernme overholdelsen af menneskerenighedeme og retsstatsprincippet. I den forbindelse er bekæmpelse af organiseret kriminalitet
en oplagf prioritet.
Den Europæiske Union foreslår derfor, at der etabieres en fælles handlingsplan med Rusland til bekæmpelse af organise¡et kriminalitet, herunder aktioner til bekæmpelse af komrption, hvidvaskniag
af penge, har¡del med narkotika og memesker og illegal indvandring. Unionen foreslfu at bl.a. følgende områder omfattes :

-

bistand til udda¡nelse til medlemmer af dommerstanden og de retshåndhævende myndigheder, især med hensyn til efterforslcrings- og interventionstekrilcker;

-

udvikling af de nødvendige lovmæssige, institutionelle og retslige rammer til effekiv beskyttelse mod organiseret laiminalitet, nawlig inden for hvidvaskni¡g af penge, ulovlige økonomiske aktivitete¡ og merureskehandel;

-

udvikling af effektive samarbejdsmekanismer til bekæmpeise af narkokriminalitet på wærs af
grænsemg, og

-

udvikiing af et samarbejde mellem Europol og de kompetente russiske myndigheder som omhandlet i Euroool-konventionen.
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Diskussioner med Rusland inden for parftrerskabs- og samarbejdsafralen og en fortsat dialog mellem de kompetente russiske organer og EU-medlemsstatemes forbindelsesofficerer i Moskva vil
gøre det muligt at analysere Ruslands behov på dette område mere præcist. Konferencen mellem
Unionen og Rusland om organiseret kriminalitet i decembe¡ 1999 vil være særlig vigtig i den forbindelse. Der vil blive forelagt Rådet en rapport i første halvdel af2O0O.
Venskabsprogrammer
Den dobbelte målsætning om at konsolidere de russiske offentlige institutioner og bringe civilsamfundene tættere på hinanden indebærer øgede udvekslinger på alle niveauer mellem Rusland og
medlemsstateme.
Unionen ø¡lsker derfor at udarbejde venskabsprogrammer med Rusland:

-

med henblik på at styrke institutionerne: i regionale og Iokale administationer;

-

med henblik på at bringe civilsamfi:ndene tættere på hinanden: mellem erhvervsorganisationer og fagforeninger, ruriversiteter, NGO'er og medier. Kommissionen vil rmdersøge muligheden for at briage fællesskabsprogramme¡ ind i billedet med henblik herpå (Tacis, Tempus
og Democratie). Medlemsstatemes bilaterale instumenter vil også blive anvendt. Medlemsståterne og Kornmissionen vil samordne deres progammer; de kan i den forbindelse måske
trælJ<e på det program, Unionen ha¡ etableret med he¡rblik på uddannelse af russiske ledere.

På grundlag af en oversigt ove¡ eksisterende instumenter (der skal udarbejdes af Kommissionen
sammen med Gene¡alselqetariatet for Rådet) og en identifikationsmission i Rusland vil Kommissionen aflægge rapport til Rådet inden udg¡ngen af 1999 og vil derefrer i givet fald forelægge forslag

til aktioner.

Udvekslingsprograr¡mer for studerende og unge forskere
Unionen vii undersøge muligheden for at udarbejde fæliesskabsudvekslingsprograuuner for studerende som en integrerende del af deres studieforløb og for unge forskere, der arbejder på kontakt
under Det lrìtemationale Videnskabs- og Teknologicenter. Det vil navnlig indebære:

opfonlring til Kommissionen til at udarbejde en oversigt over eksisterende EU- og medlemsstatsprograrnme4
samt opfordring til Kornmissionen tii i første halvdel af 2000 at aflægge rapport om midleme
til at forbedre komplementariteten mellem eksisterende europæiske programmer på dette område og mulighedeme for og de nærme¡e detaljer i et styrket fæIlesskabsudveksiingsprogram.
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Oprettelse af levedygtige sundheds- og velfærdssystemer
Mediemsstateme og Kommissionen vil revidere de programmet der generelt skal støtte de russiske
bestræbelser på at skabe et levedygtigt velfærds- og socialsilcingssystem og i særdeleshed støtte
refo¡Ìnen afde offentlige smdhedssystemer i Rusland og fo¡bed¡e koo¡dinationen, effektiviteten og
komplementariteten af sådanne programmer med henblik på en kommissionsrapport senest i
juni 2000.
Grænseove¡slridende og regionalt samarbejde

_

Unionen vil støtte en styrkelse af det grænseoverskridende og regionale samarbejde og vil udarbejde en oversigf over relevante EF- og medlemsstatsinstrumenter og -tiltag, der tager sigte på en udvidet inddragelse af EU-programmer i russiske regioner af særlig interesse for Unionen. Rådet og
Kor¡missionen vii i den forbindelse intensivere forberedelseme til Helsingfors-konferencen i november 1999 om Unionens nordliee dimension.

DELTV
GYLDIGHEDSPERIODE
Denne fælles stategi gæider fra datoen for dens offentliggørelse og for en første periode på fire år.
Den kan forlænges, revideres og om nødvendigt tilpasses afDet Europæíske Råd efter henstilling
fra Rådet.
OTT'E¡TTLIGGØRBLSE
Denne fælles stategi offeDtliggøres i EF-tidende

udfærdiget i Köl¡'

den

på Det Europæiske Råds vegne

Formand
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Det Europæiske Råds erklæring
om den fælles sFategi over for Rusland

Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, når det vedtager fælles aktione¡ fælles holdninger
eller and¡e afgørelser, der hø¡e¡ unde¡ afsnit V i traktaten om Den Ewopæiske Union @en fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik), på grundlag af den fælles strategi.

Retsakter, der ligger uden for anvendeisesoÍ[ådet for afsnit V i fraktaten om Den Eu¡opæiske
Union, vil fortsat blive vedtaget efter de beslutningsprocedurer, der er fastsat i de relevante bestemmelser i taktaterne, herunder traldaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og afsnit VI i taktaten om Den Eu¡opæiske Union.
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BILAG

III

ERKLÆRING TRADET ETJROPÆISKE RÅI)
OM STYRKELSE AF DENFÆLLES EUROPÆISKE SIKKERIIEDS- OG
FORSVARSPOLITIK
1-

Medlemmerne af Det Europæiske Råd er fast besluttet på, at Den Europæiske union skal
spille sin rolie fuldt ud på den intemationale scene. Med henblik herpå vil vi give Den Europæiske union de nødvendige midler og den nødvendige kapacitet tiiat påtagã sig
sit ansvar
med hensyn til en fælles europæisk silJcerheds- og forsvarspolitik. Det arbejde, cl=er er gjort på
initiativ af det tyske formandskab, samt Amsterdam-fraktatens ilsafrfæde¡isætter os iäs ì
stand til at tage et vigtigt slcidt fremad.

Det er vo¡ overbevisning, at Rådetmed henblik på at fremme vore fælles udenrigs- og siliJcerhedspolitiske måLl og gradvis at udforme en fælles forsva¡spolitik skat ku¡ne træife aigørelser
om alle de konfliktforebyggelses- og krisestyringsopgaver, der er fastlagt i traktaten oä o"r,
Ewopæiske union, de såkaldte Petersberg-opgaver. unionen skal med henbtik herpå have kapacitet til selvstændig handling, som bak*es op af toværdige militære styr.ker, midler til at
beslutte
anvende dem og vilje til at gørre det som reaktìon på internationale Éiser, uden at
-at
dette anfægter NATo's aktioner. EU vil således øge sin evne til at bidrage til intemåtional
ûed og sü<kerhed i overensstemmelse med princþeme i FN-pagten.

Vi

er overbevist om, at Den Europæiske Union må have passende kapacitet og instrumenter til
sin rådigled for at lnrnne påtage sig sine konfliktforebyggelses- og kisestyringsopgaver i
firldt omfang. vi forpligter os derfor til at udvikle en me¡e effektiv europãisk miútãr kapacitet på grundlag af eksisterende national, binational og multinational kapacitet og til at sty¡ke
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vor egen kapacitet med henblik herpå. Dette laæve¡ en vedvarende forsvarsindsats, germemfurelse afde nødvendige tilpasninger og navnlig sfyrkelse afvor kapacitet inden for efterretningsvirksomheq stategisk t'ançort, kommando og kontrol. Endvidere i<ræves der en indsats med heñblik på at tilpasse, t'æne og samle nationale og multinationale ewopæiske styrker.

Vi

anerkender ligeledes behovet for at gøre en vedvarende indsats for at styrke grundlaget for
forsva¡sindustien og forsvarsteknologien, som vi ønsker skal være konku¡rencedygtigt og
dynamisk. Vi er fast besluttet på at freÍ¡me omstruktureringen af de europæiske forsvarsindustier i de berørte stater. Vi vil derfor sammen med industrien arbejde for et tættere og mere
effelctilt forsva¡sindustisamarbejde. Vi vil i overensstenrmelse med medlemsstaternes ønsker
søge at gøre yderligere ûemskridt med hensyn til harmonisering af militære behov samt
planlæming og indkøb af våben.
J.

Vi udtrykker tilfredshed med resultaterne af NATO{opÍrødet i Washington for så vidt angår
NATO's støtte til den proces, EU ha¡ iværksat, og belcæftelsen af, at en mere aktiv rolle for
Ðen Europæiske Union inden for konfliktforebyggelse og lcriseslrring vil bidrage til en virkningsfuld fomyet alliance. I forbindelse med iværksættelsen af denne proces, som EU har indledt, vii vi sikre, at der udvikles en effektiv gensidig konsultations- og samarbejdsmekanisme
samt åbenhed mellem Den Ewopæiske Union og NATO.
Vi ønsker at udvikle en effelitiv EU-ledet krisestlring, hvor EU-medlernsstateme, såvel
NATO-medlemmer som neutrale og ikke-allierede medlemsstate¡ kan deltage fuldt ud og på
lige fod i EU-oper¿tionerne.
Vi vil udfomle ordninger, der tillader europæiske allierede og partnere,
mer af EU, at deltage i disse bestræbelser i videst muligt omfang.
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Vi godkender

og vedtager derfor den rapport, som det tyske formandskab har udarbejdet, og
som afspejler konsensus blandt medlemstateme.

vi er nu fast besluttet på at tage et nyt skridt i opbygningen af Den Europæiske union. vi
pålægger derfor Rådet (almindelige anliggender) at tilvejebringe de betingelser og foranstaltninger, der er nødvendige for at nå disse måI, henurde¡ fastlæggelsen afdè nærmere retringslir{er for integration afde lvEU-ñ¡nktioner, der vil være nødvendige, for at EU kan påtagasig
sit nye ansvar i forbindelse med Petersberg-opgaveme. Med henblik hemå er det vort måI at
træffe de nødvendige afgørelser inden udgangen af2000. rù7EU vil som àrganisation i så fald
have opffldt sit formåI. Medlemsstatemes forskellige status med hensyn tiÍ kollektive forsvarsgarantier vil ikke blive berørt. Alliancen vil fortsat være grundlaget for medlernsstaternes
kollektive forsvar.
Vi opfordrer derfor det finske formandskab til at frer¡me arbejdet i Rådet (alrnindelige anligi denae erklæring og formandskabets rapport til Det Europæiske
Råd i Köln. vi se¡ frem til en situationsrapport fra det finske formandskab på Det Europæiske
Råds møde i Helsingfors.
gender) med udgangçunkt

Ç)
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Formandskabets rapport om styrkelse af
den fæIles europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik

1.

Indledning
Ifølge Amsterdam-traktaten, der tådte i kraft den I . maj, skal der ske en styrkelse af de¡r fælles udemigs- og sikkerhedspolitik ¡fUSP), herunder gradvis udforrnning af en fælles forsvarspolitik, jf. artikel 17 i TEU. Traktaten omhar¡dle¡ endvidere muligheden af WEIIs integration
i EU, hvis Det Europæiske Råd træffer afgørelse herom.
Det Europæiske Råd i V/ien hilste med tilfredshed, at debatten om en fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik har fået ny ûerrdrift. Det Europæiske Råd fandt at den fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik må kunne støtte sig på en uoværdig operationel kapacitet, hvis
Den Europæiske Union skal ku¡ne udfrlde sin rolle fi.rldt ud på den intemationale scene. Det
udtrykte desuden sin tilfredshed ned den fransk-britiske erklæring, der blev fremsat den
4. december 1998 i Saint Malo. Det Europæiske Råd opfordrede det tyske fornandskab til at
fofsætte denne debat og besluttede at râge dette €rnne op til behantlling igen på Det Europæiske Råd i Köln. Med henblik herpå drøftede udenrigsminishene spørgsmålet på deres uformelle møde den 13.-14. ma¡ts i Rei¡hartshausen og på samlingen i Rådet (almildelige anliggender) den 17. maj 1999.

NATO{opmødet i Washington udtykte tilfrerlshed med den nye ûemd¡ift, som styrkelsen af
en fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik får med Amsterdam-taktaterl og bekræftede, at en støFe europæisk rolle vil bidrage til aliiancens vitalitet i det 21. å¡hu¡drede.
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NATo{opmødet understegede desuden, at den udbygning afFUSp, der skal ske i henhold til
Amste¡dam-taktaten, er i overensstem¡nelse med den fælles sikke¡heds- og forsvarspoliti!
de¡ er udviklet inden for rammeme af Washington-traktaten. Denne proces vil medføre stø¡¡e
komplementaritet, udvidet samarbejde og øget synergi.
'WELIs

ministe¡:nøde den 10.-11. maj drøftede ligeledes dene spørgsmål på grundtag af de
uformelle overvejelser, der blev indledt på ministermødet i Rom. Medlemsstateme vil gø¡e en
indsats i overensstemmelse med konklusionerne ûa den igangværende twEU-genaemgang af
den europæiske forsvarskapacitet.

Vejledende principper
Målet er at styrke FUSP ved at udforme en fælles europæisk sikke¡heds- og forsvarçolitik.
Dette kræver selvstændig handlelcaft, der baliJ<es op af en toværdig militær kapacitet samt
relevante beslutningso¡ganer. Beslutninger om handling træffes inden for ranmeme af FUSp
unde¡ anvendelse afpassende procedurer for at afspejle den særlige karakter afbeslutrilger
på dette område. Rådet for Den Europæiske union skal således væ¡e i stand til at tæffe beslutnìnger om alle de politiske, økonomiske og militære insrumenter, det har til rådighed, når
det reagerer på krisesituationer. Den Europæíske union er forpligtet til at bevare ûed og
styrke den internationale sil*erhed i overensstemmelse med princþerne i såvel FN-pagten
re¡1 ¡{sl5ingfors-slutakten og målene i Pa¡is-charteret, jf. artikel l l i TEU.
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Med Amsterdam-ûalfateD er Petersberg-opgaveme ("humanitære opgaver og redningsopgaver, fredsbevarende opgaver, kampstyrkers opgaver i fo¡bindelse med krisestyr.ing, hãrunde¡
fredsskabelse") índarbejdet i haktaten.

vi

vil derfor skulle koncentrere vore bestræbeiser om at silce, at EU råder ove¡ den nødvendige kapacitet (herunder militær kapacitet) og de relevante sûukturer til effektiv beslutniagstagning på EU-plan i fo¡bindelse med kisestyring inden for rammeme af petersberg-opgaver:ne. Det erpå dette område, at der er det største behov for europæisk handlet<rat. uãv*lingen af en EU-laisestyringskapacitet på det militære område skal ses som en aktivitet, der
gememføres inden for rammeme afFUSp (afsnit v i rELr) og som en del af den gradvise udformning aframmer¡e fo¡ en fælles forsvarspolitik i overensstemmelse med artikãl 17 i TEU.
Den Atlantiske Allia¡ce e¡ fortsat fundamentet for det kollektive forsva¡ af sine medlemmer.
Forpligtelseme i medfar afrù/ashington-taktatens a¡tikel 5 og Bruxelles-taktatens artikel V
opretholdes under alle omstændighede¡ fo¡ de medlemsstater, der er part i disse taktater.
Unionens politik anfægter ikke visse medlemsstaters særlige si}J<erhèds- og forsvarspolitik.

Beslutningstagning
Med hensyn til EIJ's beslutriagstagning på det sil&erheds- og forsvarspolitiske område skal
der indføres ¡ødvendige ordninger, der kan silae politisk ledelse og strategisk styring afEUledede Petersberg-operationer, så EU blive¡ i stand til at beslutte og gennemføre-disse operationer effektivt.

Ç)
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Endvidere vil EU have behov for en kapacitet inde¡r for situationsanalyse, efterretr.ingskilder
og en evne inden for relevant strategisk planlægning.
Dette kan bl.a. kræve:

-

regelmæssige møder (eller ad hoc-møder) i Rådet (almindelige antiggender), med, når
det er relevant, deltagelse af forsva¡sministrene;

-

et permÍment organ

-

en EU-militærkomité bestående af militærrepræsentânter, der udarbejder anbefaliager
Den Politiske- og SiliJcerhedspolitiske Komité;

-

en EU-militærstab med et situationscenter;

-

andre ressourcer såsom et satellitcenter og et institut for sit*erhedsstudie¡.

i Bruxelles @en politiske og sitrd<erhedspolitiske Komité), bestående af rçræsentanter med politisk/militær ekspertise;

til

o

Herudover kan det blive nødvendigt at drøfte and¡e i¡stitutionelle
çørgsmål.

Besiubinger vedrørende lcisesfyringsopgaver, især beslutriager med militære eller forsva¡svil blive truffet i overenssteru¡else med artikel 23 i taktaten om Den
Europæiske Union. Medlemsstateme bevarer under alle omstændigheder retten til at beslutte,
om og hvomår deres nationale styrker skal deployeres.

.mæssìge implikationer,
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Gennemførelse
Med hensyn til militær kapacitet vil medlemsstaterne skulle udvikle yderligere sfyrker @eru¡der hovedkva¡terer), der også er egnet til krisestyringsoperationer, uden unødig overlapning. De vigtigste lsav i denne forbindelse er: dçloyeringsevne, vedholdenhed, interoperabilitet, fleksibilitet og mobilitet.
Med henblik på virhringsfuld gennemførelse af EU-ledede operationer vil Den Europæiske
Union aûrængig af den foreliggende situation skulle beslutte, om den vil iværksætte:

o

-

EUledede operationer med inddragelse af NATO's aktiver og kapacitet elle¡

-

EU-ledede operationer uden inddragelse afNATO's alfiver og kapacitet.

Med hensyn til EU-ledede operationer uden inddragelse af NATo's aliniver og kapacitet vil
EU kunne benytte enten nationale elle¡ multinationale europæiske midleç der på forhånd er
deûneret af medlemsstateme. Dette vil lrræve, at der enten ben)¡ttes nationale kornmandostr¡ktu¡er med multinational repræsentation i hovedkvarte¡erne eller trælftes på eksisterende
kommandostrukturer inden for multinationale styrker. Der vil være behov for yderligere ordninger, der kan forbed¡e de europæiske multinationale og nationale styrkers kapacitet til at reagere på krisesituationer.
For de EUJedede operationer, der benytter sig af NATO's al:tiver og kapacitet, herunder
europæiske kommandoarrangementer, bør der nawlig fokuseres på følgende aspei<fer:

-

Germemfø¡else af de arrangementer, der bygger på Berlin-beslutringeme fra 1996 og
beslurningeme Êa NATO-topmødet i lVashington i april 1999.
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De yderligere arangementer, der blev fastlagt af NATO på topmødet i Washington, bør
navnlig omfatte fu lgende:

:
=
5.

4.

silset EU-adgang til NATO's planlægningskapacitet, der kan bidrage
planiægning af EU-ledede operationer;

til militær

formodning om, at EU kan råde ove¡ NATO-kapacitet og fælles aktiver som identificeret på forhand til brug for EU-ledede operationer.

Nærmere bestemmelser om deltagelse og samarbejde
En vellykket udfomrring af en europæisk sikfcerheds- og forsvarspolitik hæver bl.a.:

-

alle EU-mediemsstaters, herunder de alliancefri medleÍuners, mulighed for at deltage
fuIdt ud og på lige fod i EU-operationer;

-

tilûedsstillende ordninger for de europæiske medler¡mer af NATO, der iu<e er EUmedlemsstater, således at de i videst muligt omfang kan deltage i EUJedede operatione¡
på grundlag af de eksisterende konsultationsordninger i 'trEU;

.

ordnìnger, der silcer, at alie deltageme i en EU-ledet operation ha¡ lige rettigheder i
henseende til denne operations gennemførelse, uden at dette anfægter princippet om
EU's selvstændige beslutningstagning, navrlig Rådets ret til at drøfte og træfle afgørelse
i spørgsmårl vedrørende principper og politik;
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behovet for at süse tilvejebringelse af effektive procedurer for gensidig konsultation,
samarbejde og åbenåed NATO og EU imellem;

overvejelse af, hvordan man kan silcre, at parhere, der er associeret WEU, kan deltage.
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DET E{JROPÆISKE RÀ,DS AFGøRELSE OM UDARBEJDELSE AF ET CHÄRTER OM
DEN EUROP.IEISKE T'¡IIONS GRUI\DLÆGGENDE RETTIGHEDER
Overholdelsen afde grundlæggende rettigheder er et frrndamentalt princip for Den Europæiske
Union og en uÊavigelig forudsæûring for dens legitimitet. De Europæiske Fællesskabers Domstol
har i sin domspraksis bekræftet og udfor¡net EU's forpligtelse til at respektere de grundlæggende
rettigheder. I ELJ's nuværende udviklingsfase er det pålaævet at udforme et charter om disse rettigheder for tydeligt at nedfælde de grundlæggende rettigheders overordnede betyclning og ræktcevidde
for EU-borgerne.

Efter Det Europæiske Råds opfattelse skal dette charte¡ omfatte friheds- og lighedsrettighedeme
samt procesrettighedeme, således som de garanteres i den europæiske konvention til beslqfttelse af
menneskerettigheder og grundlæggende fri¡edsrettighede¡, og såIedes som de fremgår afmedlemsstatemes fælles forfahingstraditioner som almene principper for EF-retten. Cha¡teret skal endvidere
indeholde de grundlæggende renigheder, der ku¡ tilkommer EU-borgeme. ved udarbejdelsen af
charteret skal der desuden tages hensyn til økonomiske og sociale rettigheder, såLledes som de er i¡deholdt i den europæiske socialpagt og i fællesskabspagten om arbejdstagemes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder (artikel 136 TEF), i det omfang de iliCce ku:r udgør mål
fo¡ EI-l"s virke.
Det Ewopæiske Råd mener, at et udkast til et sådånt charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder bør udarbejdes af et udvalg, der består af befuldmægtigede for stats- og regeringschefeme og for Europa-Kommissionens formand samt af medlemmer af Europa-Parlamentet
og de nationaie parlamenter. Repræsentante¡ for De Europæiske Fællesskabers Domstol skal deltage som observatører. Repræsentanter for Det Økonomiske og Sociale Udvalg , Regionsudvalget
og samfmdsgrupper sÍ¡mt eksperter bør høres. Selcetariatsopgaverne varetages af Generalsekretariatet for Rådet.
Dette udvalg skal forelægge et udkast i god tid inden Det Europæiske Råd i dece.mber 2000. Det
Europæiske Råd vil foreslå Europa-Parlame¡rtet og Kommissionen, at de sammen med Rådet højtideligt proklamerer et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder på grundlag af
udkastet. Derefter skal det rmdersøges, om og i givet fald hvo¡ledes charteret skal optages i talifaterne. Det Europæiske Råd henstiller til Rådet (almindelige antiggender), at det med henblik på Det
Europæiske Råd i Tammerfors fæffe¡ de fa¡ste nødvendige foranstalhinger hertil.

SN I5O/1/99 REV 1 BILAG
CAB

DK
+.f

o

ú

Formandslrabets lconWusíoner - Köln, den 3. og

4.

juni

1999

BILAGV
DET ETJROP,]ÐISKE

RTA,DS

ERKLÆ,RING OM KOSOVO

Præsident Ahtisaari hæ som Den Europæiske Unions udsending over fo¡ stats- og regeringschefeme
på mødet i Köh giort rede for den mission, han netop har afsluttet i Beograd sarnmen med Viktor
ïjemomyrdin, den særlige udsending for præsidenten for Den Russiske Føderation.

Stas- og regeringschefeme har med stor tilfredshed noteret sig det gode resultat, de to udsendinge
har opnået under deres mission. De har taget til efterretring, at de jugoslaviske myndigheder accepterer fredsplanen, som indeholder og præciqerer det internationale samfi¡nds lsav.
Stats- og regeringscheferne erkender, at der nu er en reel mulighed for at nå til en politisk løsning,
som i første omgang består i en konûollerba¡ tilbaget-ælaing af alle jugoslaviske styrker Êa
Kosovo. Dermed ville NATO's operationer kunne indstilles. Stats- og regeringscheferne ørsker, at
denne proces indledes omgående.

De understeger derfor, at det er bydende nødvendigt, at De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtager en resolutio¡, som gør det muligt at oprette en intemational Êedsstyrke og indtøre en midlertidig intemational civii administration.
De har besluttet, at der straks skal udarbejdes et udkast til ¡esolution, som omgående skal sendes
medle,r¡meme af Sil¡J<erhedsrådet.
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BILAGVI
DOKUMENTERFORELAGT FORDET EUROPÆISKE NÅ¡

.
.

T

TÖT,¡C

Rapport om den europæiske beskæftigelsespagt
(8705/99)

Bidrag til formandskabets rapport om den europæiske beskæftigelsespagt
Udkast til et memorandum Êa forrnandskabet "Ungdom og Europa - Vor fremtíd"

-

(8288/ee+CORl(d))

.
o
o

Forslag til Rådets resolution om lige beskæftigelsesmuligheder for handicappede
(8296/99)
Meddelelse fra Kornmissionen om fællesskabspolitikkeme og beskæftigelsen
(7827/99)

Deneuropæiskebeskæftigelsespagt
Bidrag fra medlemsstaterne
(8906/99)

.
.

Kommissionens rapport om Den Europæiske Union som økonomisk enhed (1999-rapport)
(8746/99)
Rapport Êa Kommíssionen om de fremskrid! der er opnået med henqm til gememførelsen
Luxembourg-processen: Fælles indikatorer og livslang udd¡nnelse.

(874s/I/99 REI/

o
.

af

I)

Udkast til rappof fra Rådet (Økofin) om de overordnede retringslinjer for medlemsstaternes
og Fællesskabets økonomiske politikker
(8s86/99)
Meddelelse fra Kommissionen: Etablering af en ramme for de finansielle markeder: en handlingsplan
(8329/99)
Rådets konklusioner vedrørende Kommissionens rapport om germemførelse afhandlingspla-

nen for finansielle tienestevdelser
(8616/99)

.
.

Statusmpport fra Økofin-Rådet til Det Ewopæiske Råd om et stJrket skattepolitisk sama¡bejde
(8484/I/99 REI. I)
Rådets rapport om forbedringer

afdet intemationale finansielie system

(8460/2/99 REI/ 2)
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Kommissionens rapport om in-Êastrukturinvesteringer i Den Europæiske Union

(84si/ee)

.
.
.
.

Arbejdsdokument fra Kommissionen om miljømæssig integration - integration af miljøpolitikken
(88s0/99)
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Pariamentet om forbe¡edelser til gennemførelse af Kyoto-protokollen
(8830/99)
Forma¡rdskabetsmpportommenneskerettigheder
(8727/99)
Formandskabets rapport om styrkeise afden fælles europæiske silJ<erheds- og forsvarspolitik
(8239/1/99 REV I)

.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om stabiliserings- og associeringsprocessen i de sydøsteuropæiske lande: Bosnien-Hercegovin4 Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien.
(88s8/ee)

.

Meddelelse fra Kommissionen til Det Eu¡opæiske Råd om bekæmpelse af racisme, frer¡medhad og antisemistisme i ansøgerlandene.
(88sr/99)

.

Kommissionens rappof om år 2OOO-problemet: Situationen for de vigtigste infüstrul:tùområder i EU.

ß996/99)
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