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INDLED¡[ING
1.

Det Europæiske Råd holdt møde den 3.og 4. juni 1999 i Köln fo¡ - efter Amsterdan-traktatens

ikrafttæden - al drøfte en ræk*e spørgsmål af stor betydning for fremtiden.

Det Europæiske Råd indbød den nyudpegede formand for Europa-Kommissionen, Romano
Prodi, til at deltage i d¡øftelseme for sammen med ham at behandle

çørgsmål ved¡ø¡ende Den Europæiske Unions politik i

en ræklce

principielle

de kommende år. Det noterede sig

med tilfredshed Roma¡o Prodis redegørelse for nogle af elementeme i den kommende Kommissions arbejds- og reformprogram. Det Europæiske Råd beh:æfter i den forbindelse, at proceduren for ud¡ævnelse af den nye Kommission efter dets opfattelse skal fofsættes staks efter valget

til

Ewopa-Parlamentet og afsluttes så snart som muligt.

Det Europæiske Råd havde endvidere ved drøfrelsemes begyndelse en udveksling af synspunkter med Europa-Parlamentets formand, José Maria Gil-Robles, om de vigtigste emner på
dagsordenen.

IL

PERSONAFGøRELSER

4.

Det Europæiske Råd taf en række vigtige personafgørelser. Som led i genaemførelsen af
Amsterdam-Faktaten ud¡ævnte det Javier Solana Madariaga til den nye post som generalseicretær for Rådet og højtstående reprTcsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Som vicegeneralselaetær for Rådet udnævnte det Pierre de Boissieu.
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III.

BESK,ÆF"TIGELSE, VÆ,KST, KONKURRENCEE\4\E OG B,IÐREDYGTIG

UDVIKLING
5.

Med indføreisen af eu¡oen den

1.

januar 1999 har Den Europæiske union nået sit hidtil høje-

ste niveau for økonomisk integÉtion. Samtidig er der opstået det støste økonomiske og va-

lutamæssige område i verden ved siden af
sta¡rd

euro

6.

til

vil

usA. Med indførelsen af ewoen bliver Europa i

at spille en rolle i verdensøkonomien, de¡ sva¡e¡

til

dets økonomiske vægt. En stabil

styrke Ewopas evne til at fremme vækst og beskæftigelse.

Det Europæiske Råd vedkender sig det globale ansvar, som Europa har overtaget med indfø¡elsen af euroen. Det understreger på ny nødvendigheden af en nøje anvendeise af beste¡nmelseme i stabilitets- og vækstpagten. Dertil hører en streng overholdelse afrealistiske og toværdige budgetn:ål i det enkelte regnskabsår, hvilket kun kan nås på en siliJ<er måde gennem en

ambitiøs konsolideringsindsats inden for de offentlige budgetter. I den samlede økonomiske
stabilitets- og væksþolitik er de¡ endvidere brug for en vækstorienteret skattepolitik, især en
sænlcring af skatte- og afgiftsbelastringen af arbejdslaaft, og en beskæftigelsesorienteret løn-

politik fra overenskomstparternes

side.

Den europæiske beskæftigelsespagt

7.

Det vigtigste mål i Europa er fortsat at skabe mere beskæftigelse. Det Europæiske Råd har
derfor taget initiativ til en europæisk beskæftigelsespagt, som skal føre
bejdsløsheden.

I

til

et varigt fald

i ar-

den europæiske beskæftigelsespagt integreres alle EU's beskæftigelsespoliti-

ske foranstaltninger

i

en omfattende saûLlet strategi. Det Europæiske Råd støtter de tre søjler

den europæiske beskæftigelsespagt og ser dem som processer på længere

i

si6, der skal af-

stemmes med hinanden:

koordinering af de økonomiske politilJ<er og forbedring af samspillet meilem lønudvikling og penge-, budget- og finanspolitik gerinem en mai<roøkonomisk dialog med hen-

blik

på at sætte en vedva¡ende
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videreudvikiing og bedre gennemførelse afden koordinerede beskæftigelsesstategi med
henblik på at effektivisere arbejdsmarkedeme ved at forbed¡e beskæftigelsesegnetheden, iværksætterården, virksomhedemes og de ansattes tilpasningsevne og kvinders

deltagelse i arbejdslivet som ligeberettigede (Luxembourg-processen)

omfattende strukhrel ¡eform og modemisering med henblik på at g€ne vare-, tjenesteydelses- og kapitalmarkedeme mere innovative og effektive (Cardiff-processen).

8.

Det Europæiske Råd ser den malsoøkonomiske dialog med deltagelse af repræsentanter for

Råde! Kommissionen, Den Europæiske centalbank og arbejdsmarkedets parter som et ef-

fektivt slcidt i retning af at få den vækst- og stabilitetsorienterede malsoøkonomiske potitik,
som er fastsat

i

de overordnede retringslinjer for medlemsstatemes og Fællesskabets økono-

miske politikker, udmøntet i praksis. Efter Det Europæiske Råds opfattelse udgør denne dia-

log et grundlag for et effelifivt samarbejde mellem alle de implicerede. Det Europæiske Råd
tilslutter sig den europæiske beskæftigelsespagt samt memorandummet "ungdom og Europa Vor ûemtid". Det bekræfter si¡ resolution om den europæiske beskæftigelsespagt og udtykke¡ i de¡ure forbindelse tilfredshed med erklæringen fra arbejdsmarkedets pafer.

9.

som led i den konkrete gennemførelse afluxembourg- og cardiff-processeme anmode¡ Det
Europæiske Råd Kommissionen om:

r

på grundlag afden hidtit foretagne sammenligning af "bedste praksis" at udlede nogle

konlaete henstillinger om beskæftigelsesrelevante foranstaltringer i medlemsstateme og
aflægge rapport til Det Ewopæiske Råd i Helsingfors;

¡

at forelægge sit forslag

til den fælles rapport om beskæfrigelse

og de nye beskæñigel-

sespolitiske retningslinjer for 2000 i september 1999.
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Endvidere lægger Det Europæiske Råd særlig stor vægt på foranstaltninger, der tager sigte på:

firldt ud at udaytte den strukturelie ændring i retring afet serr¡icesamf:nd, især foranstaltninger, der indlqedse¡ og inddrager områder, som er særligt beskæftigelsesskabende, og foranstaltringer, der ferner hJndringer inden for de beskæftigelsesintensive
tjenesteydelser;

at anÐore

til beskæftigelsesfremmende og samfrurdsmæssigt

set effel:tive innovationer

på arbejdsmarkedeme. Det Europæiske Råd anmode¡ Kommissionen og medlemsstaterne om at undersøge, om og i så fald hvordan:

*

udnyttelsen af arbejdspladser i den arbejdslcaftintensive del af servicesektoren
kan skabe mere beskæfrigelse;

*

Luxembourg-processen kan gøres endnu mere effektiv gennem fastsættelse af

ü

yderligere verifi cer-bare mål;

*

der i forbindelse med Luxembourg-processen kan opnås størst mulig åbenhed om
de foranstaltninger, der iværksættes som led i de nationale beskæftigelseshand-

*

lingsplaner, og om, hvordan disse handlingsplaner fi:ngerer;
ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ændrede arbejdstidsbestemmelser kan

medvirke til at skabe nye arbejdspladser.

u.

i

Det Europæiske Råd glæder sig over besluûringen om uader det portugisiske formandskab
fofa¡et 2000 at indkalde til et første ekstaordinært møde i Det Europæiske Råd, som under
temaet "Beskæftigelse, økonomiske refomrer og social sarnhørighed - hen imod et Europa
kendetegnet ved innovation og viden" skal gennemgå de fremskridt, der er gjort i henhold

Köl¡-, CardifÊ og Luxernbourg-processen. Et forum

til

bestående afrepræsentaote¡ for med-

lemsstatemes regeringe¿ Kommissionen, Europa-Parlamentet, arbejdsmarkedets parter og

Den Europæiske Centralbank skal evaluere resultateme.

12.

Det Europæiske Råd hilser med tiltedshed Kommissionens rapporr om beskæftigelsesindikatoreme og anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at fortsætte deres arbejde på
dette felt.

sN 150/1/99 REV
CA.B

1

DK
5

Formandslr¿bets konklusioner - Röln, den 3- og 4-juní 1999

13.

Europa har brug for et initiativ på investeringsområdet. Det Europæiske Råd ha¡ besluttet, at
der skal gives yderligere impulser til mere beskæftigelse og flere investeringer. Med til den¡e
paliJce af foranstaltrJnger hører en udbygning af Den Europæiske lnvesteringsbanks

aktivite-

ter, en mobilisering afde forskellige fællesskabspolitikker på grundlag afde beslutninger,
som blev truffet af Det Europæiske Råd i Berlin, til støtte for måLlet om mere beskæftigelse og
fremme af innovation.

14.

Det Europæiske Råd opfordrer Den Europæiske Investeringsbank til at iværksætte fulgende
aktioner i aIle EU-medlemsstateme:

figive yderiigere 500 mio. EUR fra den nuvæ¡ende

ra¡nme for finansiering af

risiko-

villig kapital, hvilket gør det muligt at fordoble midleme til Den Europæiske Teknologifacilitet. Ved hurtigt at iværlaætte denne aktion vil der kun¡e sættes yderligere skub

i

beskæftigelsen;

stille yderligere

I mia. EUR til Édighed til fiaansiering

af

risikovillig kapital til små og

mellemstore virksomhede¡ med henblik på investeringer i bøjtehrologi i tidsrummet
2000-2003, også i samarbejde med Den Europæiske hvesteringsfond. Dette vil væ¡e et

værdifuldt bidrag
vi¡ksomheder

i

til

en forbedring af egenkapitalgrundlaget for små og mellemstore

stærk vækst og vil også skabe mere beskæftigelse;

videreføre og udbygge lceditgirningen til byfomyelse, uddannelse og sundhed samt

miljøbeskyttelse, herunder fremme af vedvarende energi;
understøtte og supplere Fæliesskabets sfuktur- og regionalstøtte, især i områder, som
fremover ikke længere
der eksta spillerum

til

vil

være støtteberettigede. Med reformen af

stuktu$tøtten opstår

at nyttiggøre regionemes udviklingspotentiale gennem lånefinan-

siering;
supplere Fæliesskabets førtilFædelsesstategi ved at udvide
landene. Hvis økonomien

i

disse state¡

lceditgivnilgen til ansøger-

udvikler sig dynamish für det også positiv ind-

virlcring på beskæftigelsen i Den Eruopæiske Union.
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15.

Med de beslutninge¡ som blev truffet af Det Europæiske Råd i Berlin, er der åbnet sto¡e muligheder for at styrke vækst og beskæftigelse gennem en effeftliv gennemfø¡else afde forskelIi ge

fællesskabspolitikker:

o

Sfrr¡ktr¡rstøtte: i å¡ene 2000-2006 e¡ der 213 mia. EUR til rådighed via de europæiske

stukhrrfonde og Samhørighedsfonden. Medlemsstateme og Kommissionen opfordres

til hurtigt at vedtage

de nye støtteprogramrÌer, såIedes at støtten fra 2000 kan fortsætte

uden afbrydelser. Målet er, at støtten skal have den størst mulige beskæftigelsesmæssige

virlning.
Socialfondens aktiviteter skal r¡nderstøtte den europæiske beskæftigelsesstategi og de
nationale handlingsplaner. Støtten fra Regionalfonden og Sarrhørighedsfonden bidrager

til

at udbygge inÊastukn¡ren og forbedre økonomieris konkurenceevne.

gerne

til udvikling

Fo¡anstaltrin-

af landdistitrceme skaber beskæftigelsesmuligheder uden for land-

brugsselforen.

.

Til udbygningen afde tanseuropæiske net skal midleme ifølge plaaen forhøjes

til

4,6 mia. ELIR indtil 2006. Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen og medlemsstateme

*
+
*
*

til:

at forelægge en udvidet liste over pdoriterede projekter;
at sørge for en hufigere godkendelse afprojekter;

i samarbejde med Den Europæiske Investeringsba¡k at undersøge, i hv ken udstrækning der vil ku¡ne gøres større brug afblandet offentlig og privat finansie-

drg;
at undersøge, i hvilket omfang det

vil kunne gøres lettere for institutionelle inve-

storer at investere;

*

r

at lægge større vægt på offentlige inÊastrukturinvesteringer inden for rammerne
af stabilitets- eller konvergensprogrammeme.

Rådet og Europa-Parlamentet opfordres til hurtigt at vedtage de kommende progriürmer
(socrates og ungdom for Europa), således at især programmemes beskæftigelsesmæssige

virlining ûemskyndes-
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Det er innovationer og informationssamfundet, som skaber fremtidens arbejdspladser.

Fællesskabets femte fonlmingsrammeprognm, der har en finansieringsramme på
15 mia. EUR, skal sætte skub

og beskæfrigelsespotentiale

i innovationsprocessen og udnytte Fællesskabets vækst-

til bunds.

Jo mere konkurrencedygtigt Europa

bliver inden

for højteknologi, desto flere beskæftigelsesmuligheder afhøj kvalitet opstår der.
Muligheden fo¡ at udvikle et europæisk satellitnavigationssystern (Galileo) skal undersøges

til

bunds på grund af dets strategiske betydning. Rådet opfordres

til

at fremslq'nde

sin d¡øftelse af Kommissionens meddelelse om dette systern, idet målet skal være, at systemet i vidt omfang skal finansieres af den private sektor.
Europa skal spilie en førende rolle i informationssamfrndet:

*
+

Alle skoler skal

så

hurtigt som mulig have adgang til Internettet.

For at udbygge Europas førerstilling inden for den elektroniske handel skal koordineringen af politil¡lcen forbedres med henblik på at skabe et gunstigt

klim4 og

der skal hurtigt vedtages et direktiv, som støttes af erhvervslivet.

77.

Det Europæiske Råd a¡rmoder Kommissionen og medlemsstaterne om i samarbejde med repræsentanter for erhvervslivet at afdæk*e, hvor hindringerne ligger

i forbindelse med

den ha-

stige udvikling og anvendelse af informationsteknologi, og udarbejde løsningsforslag. Der

skai i den forbindelse tages hensyn til nødvendigheden af standardisering og deregulering.
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Det Europæiske Råd udrykker tilûedshed med de ove¡ordnede ¡etningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske
ske særlig betydning e¡

politikker og anbefale¡ Rådet

i den fo¡bindelse

at vedtage dem.

Af gan-

de landespecifilfte henstillinger, der tager sigte på at

styrke samtlige medlemsstaters egen indsats på det økonomisk-politiske område.

19.

For Det Europæiske Råd ligger røglen til en holdbar ikke-inflationæ¡ vækst og en højere beskæftigelse i et koordineret samspil mellem en vækst- og stabilitetsorienteret makroøkono-

misk politik og gennemgribende strukturreformer på fællesskabsniveau og i medlemsstaterne.
Det Europæiske Råd er af den opfattelse, at det lcræver en mere omfattende og hensigtsmæssig koordinering af politikken sarnt en dialog med arbejdsmarkedets parter og Den Europæiske

centalbank, hvis Den Økonomiske og Monetære union skal lykl<es i

ds1 tange løb. Den

europæiske beskæftigelsespagt vil i væsentlig grad bidrage hertil.

20.

lnden fo¡ euroområdet
et mere afbalanceret
kedets parter

til

vil

styrkelsen afdialogen i Euro

1

l-Gruppen bidrage til at tilvejebringe

policy-mix. Det Europæiske Råd opfordrer regeringeme og arbejdsmar-

at støtte pengepolitikken

i dens yderst vigtige stabilitetspolitiske opgave. Det

er i den fo¡bindelse af ganske særlig betydning, at der gøes en vedholdende indsats for på

mellemlang sigt at bringe budgetteme tæt på balance elter i overskud, at opnå en passende

lønudvikling samt at gennemføre gennerrgribende stukh¡rreformer.
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Skattepolitik

21.

Det Europæiske Råd tager adfærdskodeksgruppens anden interimsrapport

til efterretring

og

konstate¡er med tilfredshed, at der er giort gode fremskridt i behandlingen af direktivfo¡slagene om beskatring afrenteindtægter. Det udryldcer tilûedshed med de konstruktive drøftelser med europæiske

tedjelande om en mere effektiv beskatning af renteindtægter.

Det Europæiske Råd understeger, at skattesystemerne i Europa skal indrettes såiledes, at de

bliver beskæftigelsesfremmende, og at skadelig skattekonkurrence skal bekæmpes. Idet Det
Europæiske Råd bels-æfter konklusionerne fra Det Europæiske Råd i W'ien, opfordrer det der-

for til:

ü

at Rådet fortsætter arbejdet med forslagene

til

et

di¡ektiv om beskatning afrenteind-

tægter og et di¡ektiv om renter og royalties for at nå

til enighed inden Det Euopæiske

Råd i Helsingfon;

af Økofin-Rådets rapport fortsætter sit arbejde med en ramme for

at Rådet på grundlag

energibeskatning og

i

den forbindelse også tager hensyn

til

de miljømæssige følger

heraf;

bringer adfærdskodeksgruppens arbejde til aßlufrring senest inden Det Europæiske Råd

i Helsinefors.

o

23.

Det Europæiske Råd hilser Rådets anden statusrapport om et stlrket skattçolitisk samarbejde
velkommen og anmoder om en tredje rapport inden Det Europæiske Råd i Helsingfors.
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Det Europæiske Råd anmoder Rådet om med henblik på vedtagelse at behandle det af Kommissionen forelagte direktivforslag, der skal gøre det muligf for de medlemsstater, der ønsker
det, forsøgsvis at indfø¡e iave¡e momssatser fo¡ arbejdslaaftintensive og ikke-grænseover-

slcidende tjenesteydelser.

Et fzelles finansmarked
25.

Det Europæiske Råd hilser Rådets rapport og Europa-Kommissionens meddelelse om Kommissionens handlingsplan vedrø¡ende et fælles finansma¡ked velkommen. I betagtring af de
voksende udfordringer i konkurrencen på finansma¡kederne og i betagtring afderes mako-

økonomiske betydning for den økonomiske vækst og beskæftigelsen anse¡ det hu¡tige fremslaidt på dette område for absolut nødvendige. Det Europæiske Råd støtter principielt fo¡slagene og prioriteteme i handlingsplanen, de¡ skal gennemgås

i detaljer i

de kompetente

faglige

udvalg.

26.

Det Europæiske Råd anmoder Kommissionen om at fortsætte sit arbejde på grundlag af drøftelserne i Gruppen vedrørende Politikken for Finansielle Tjenesteydelse¡ som fortsat

vil

drøfte suategiske spørgsmål og den horisontale udvikling og overvåge fremslaidt ì forbindelse med handlingsplanen.
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Forbedring af det internatio¡ale finansielle systems effektivitet

27.

Det Europæiske Råd hilse¡ Rådets rapport om forbedringer af det intemationale finansielle
system velkommen og opfordrer medlemsstateme til at arbejde tæt saãrmen om gennemføreisen afforslagene i praksis. Det Europæiske Råd tillægger det særlig betydning, at den private

sektor i højere grad inddrages i bestræbelserne på at forebygge og løse finansielle krise¡.

I

de¡ne forbindelse påpeger det nødvendigheden afat forstærke arbejdet med at fastlægge mere

effektive regler for den private sehors deltagelse i aûloldelsen afomkostringeme ved tu¡bulens på filansma¡kedeme. Endvidere støtter Det Europæiske Råd bestæbelseme på at tilrettelægge tilsynet med finansmarkedeme mere effektivt, navnlig
et tilsyn, der også bør udvides

i

de nyindustrialiserede lande,

til at omfatte f¡ansielle institutione¡ med en høj risiko/-

egenkapital-ratio samt offsho¡e-fina¡rscente. Det Europæiske Råd hilser oprettelsen af
forummet fo¡ finansmarkedstilsyn velkommen som et vigtigt slsidt i denne ¡etring. Det Europæiske Råd undersûeger, at de tilstræbte forbedringer afdet internationale

filansielle systems

effektivitet alle skal ske inden for rammerne af de eksiste¡ende Bretton Woods-institutione¡,
og det betoner Den I¡ternationale Valutafonds centale rolle.

De fattigste landes gæIdsbyrde

28.

Det gælder om at finde en varig Iøsning på de fattigste landes gældsproblemer. Det Europæiske Råd hilser den fælles europæiske holdning

til forbedringen af gældsinitiativet for højt for-

gældede fattige lande velkommen og gå¡ ind for en fremskyndelse af gældsafuiklingsprocessen

for de fattigste lande og for ambitiøse mål for omfanget af gældsbyrdenedsættelsen. Det

wtdersteger rødvendigheden af en tættere sammenhæng mellem lettelsen af gældsbyrden og
en strategi for fattigdomsbekæmpelse. Medlemsstateme er parate

til i Paris-klubben at støtte

en forhøjelse af gældseftergivelsesprocenten fo¡ komme¡cielle lseditter

til 90% og derover og

går ind for yderligere lettelser af gældsbyrden via den offentlige udviklingsstøtte. Inde¡¡ for
disse rammer er Europa parat

til - med en passende byrdefordeling - at bære sin rimelige

an-

del af finansieringen af et forbedret gældsinitiativ.
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Klimapolitik, miljø og bæredygtig udvikling
29-

Det Europæiske Råd understreger Den Europæiske unions vilje til at stå ved
de tilsagn om
nedsættelse af drivhusgasemissionerne, som man gav i Kyoto, og
t inden for rammeme

af

den i Buenos Aires vedtagne handlingsplan beslutsomt at arbejde for at
skabe forudsæfrringer
for en snarlig ratificering afKyoto-protokollen- EU's forhaadlingsposition som
formuleret i
Rådets konklusione¡ af 17. maj 1999 belcæftes. Det Europæiske
Råd ser ratificeringen og
gennemførelsen af Kyoto-protokollen som en vigtig m epær,
men understeger samtidig,
at

yderligere tiltag er påtængende nødvendige, navnlig i industrilandene.
JU.

Det Europæiske Råd understeger den betydning, der tilægges udviklingen
affæ es og koor_
dinerede politil&er og foranstaltringer på fællesskabsniveau til supplering
af medlemsstaternes bestæbelse¡. Alle ¡elevante sektorer opfordres til at yde deres
bidrag inden for rammeme
af en omfattende klimabeskyttelsesstrategi. Klimapolitikken er det mest
markante eksempel
på Rådets pligt ifølge Amsterdam-taktaten til at integrere miljøhensyn
og bæredygtig udvik_

ling i
31.

andre fællesskabspoiitilC<er.

Det Europæiske Råd opfordrer Rådet i dets forskellige sammensætninger

til

at være særligf

opmærksom på klimaproblemet ved udarbejdersen af integrationsstategier
med henblik på
mødet i Helsingfors. Det mener, at der i særrig grad er behov for at skabe rammebetingerser

for mind¡e emissionsintensive og mere miljøvenlige tansportsystemer samt behov
for en fo¡_
stærket, uhindret udnyttelse og videreudvikling af vedvarende energikilder.
Det Europæiske
Råd anser også en passende ramme for energibeskatringen for påkrævet
og opfordrer Rådet
(økonomi og finans) til hurtigt at nå fiem til en afgørelse. Det
Europæiske Råd noterer sig det
kommende formandskabs initiativ om at styrke udviklingen inden fo¡ Fællesskabets
klima_
al(tiviteter.
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Det Europæiske Råd noterer sig Europa-Kommissionens rappof om integrering af miljøaspekter på alle relevante politikom¡åder samt de Aemslaidt, der er gjort i Rådet side¡r

Wien.

Det bekræfrer, at det har til hensigt at geûÌemgå de samlede fremskidt på mødet i december 1999 i Helsingfors og erindre¡ om de ønskede rapporter. Det opfordrer Rådet (almindelige
anliggender, økonomi og finans samt fiskeri)

til

at aflægge rapport

til

det i 2000 om integre-

ringen af miljøhenslm og bæredygtig udvikling på de respektive poiitikom¡åder.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

33.

Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med Europa-Parlamentets besluhing af
6. maj 1999 og Økofin-Rådets afgltrelse af 25. maj 1999 vedrø¡ende oprettelsen af det nye
Europæiske Kontor for Bekæmpelse afSvig. Navnlig glæder det sig over det forbillediige,
tætte og konstrulctive samarbejde mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, som

giorde det muligf at skabe det retlige grundlag i løbet af ko¡t tid, således at kontoret kumre beg¡n:de sit arbejde som planlagt den

1.

jtmi

1999. Dermed blev der tillige rettidigt givet det po-

litiske signal, at EU også er handlelcaftig i sin kamp mod svig, komrption og dårlig forvaltnmg.

34.

Kontoret skal udstyres med det nødvendige personale og de nødvendige finansielle midler,
således at det

i

de europæiske skatteyderes interesse kan silse en effeltiv beslÐ¡ttelse afFæl-

lesskabets finansielle interesser. Kun således kan man føre en effektiv kamp mod misbrug

af

støttemidler og uregelmæssigheder i medlemsstateme og inden for EU's institutioner og organer, og kun således kan borgernes tillid

til

de berørte nationale og europæiske myndigheder

genoprettes.
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Det Europæiske Råd fastslår med tilfredshed, at foruden de nævnte institutioner
har også de
fleste andre organer, kontorer og agenturer, der er opstået på grundlag af fællesskabstrakiateme, uden tøven e¡klæret sig parat

til

at lade sig underkaste en eventuel intem undersøgelse

ved Kontoret for Bekæmpelse afsvig. Det anser det for principielt
ønskeligf, at alle fællesskabsorganer tilslutter sig deme interinstitutionelle ordning, og beder derfor
EF-Domstolen,
Den Europæiske Revisionsret, Den Europæiske cenhalbank og Den Ewopæiske
Investeringsbank om så hurtigt som muligt at undersøge, på hvilke betingelser kontoret
kan foretage
inteme undersøgelser også hos dem, og hvordan samarbejdet med konto¡et
i øwiet kan
foregå.

År 2OO0-computerproblemet

36-

Det Europæiske Råd henviste på sine møde¡ i Cardiff og Wien til de edb-problemer,
som årtusindskiftet kan medfizre, og opfordrede indûængende medlemsstateme til at træffe
foranstalrninger med henblik på at begrænse eventuelle fo¡styrrelser til et minimum.
Der er alle¡ede

gort

et

vigtigt arbejde

på deue punkt.

Det Europæiske Råd Kommissionen

I betragtring afdet forestående årtusindskifte opfordrer

til

at øge sine bestæbelser og indkalde en gruppe på højt

plaa' der kan fremiægge forslag til de strategiske afgørelser, der måtte være
nødvendige i Den
Europæiske Union fo¡ at silae, at afgørende inÊastruknrer kan kø¡e videre uden problerner,
hvis der skulle opstå edb-probleme¡ i forbindelse med årtusinàskiftet. Det Europæiske
Råd
opfordrer endvide¡e Kommissionen tír at indsamle oplysninger om de forebyggende
foranstaltringer, der er truffet verden over, og stille disse til rådighed for offentligheden.

Transportsikkerhed

37

-

Det Europæiske Råd opfordrer Rådet (lransport) til på baggrund af de tragiske turmelulykker

i

Europa at behandle emnet tunnelsikkerhed, herunder kansport af farligt gods,
med henblik på

muligt at forelægge henstillinger vedrørende forbedring af sikkerheden samt videreudvikiing af fælles højere sikkerhedsnormer i hele Ewopa.
snarest
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Regionerne i deu yderste periferi

38.

Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 1999 at forelægge Rådet
en mPport,

hvori den foreslåLr en pakke af foranstaltninger til gennernførelse afbestemmel-

seme i EF-taktatens artikel 299, stk. 2, vedrørende regionerne
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VIDÐREUDVIKLINGAT'DENEUROP,¿EISKE U¡IION

39- I de fo¡løbne måneder e¡ de¡ sket væsentlige fremskridt

på Den Ewopæiske Unious

det 21. å¡hund¡ede: Med enigheden om Agenda 2000 er der vedtaget en

rækJ<e

i

vej ind

reformer, der

er nødvendige i forbindelse med udvidelsen, og ELI's fiaansielle ramme for de næste syv år er
blevet silaet.

40.

Det Europæiske Råd noterer sig med tilfredshed de fremskridt, der er giort i gennembrelsen
afAgencla 2000 siden Det Europæiske Råd i Berlin, navnlig germem vedtagelsen afde relevante retsakter samt indgåelsen af den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin. Det op-

fordrer Kommissionen til

så

hurtigt som muligt at forelægge et udkast til en ny afgørelse om

egne indtægter, således at denne som forudset i konklusioneme fra Berlin kan træde i lsaft i

begl'ndelsen af2002.

47- Til europæisk forening hører også bevidstheden om kultu¡el

samlrørighed. Derfor fremmer

Den Europæiske Union kulnuelt samarbejde og kulturudveksling. Det gælde¡ om at bevare og
&emme de europæiske kulturers mangfoldighed og dybde. Det Europæiske Råd glæder sig

derfor over, at der er opnået enighed om de centale al<tioner inden for europæisk kulturfremme i de næste ar, nemlig "Den Ewopæiske Kulturhovedstad" og det nye rarnm€program

for kultr¡rfremme "Kultur 2000". Det Europæiske Råd støtter fremme af kulturprojekter inden
for stn¡I<t¡¡¡fondenes rammer, såfremt de bidrager til at skabe varige arbejdspladser.

42-

Det Europæiske Råd udtykker tilftedshed med, at navnlig forbedring afkendskabet til de
europæiske folkeslags kultur og historie frerrmes i rammeprogrammet for kultu¡, og at bogen

som kulturgode indtager en vigtig rolle, hvilket Rådet belcræftede i en resolution af8. fe-

bruar 1999.

sN 150/1/99 REV
CAB

1

DK
77

,)

Formandskabets konHusioner - Köln, den 3. og

4.juní

1999

Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

43.

Det Europæiske Råd erind¡e¡ om den handlingsplan om oprettelse af et om¡åde med fri-hed,
sikkerhed og retfærdighed, som det godkendte i lvien, og opfordrer institutionerne

til

sørge

for en hurtig gennemførelse af denne handlingsplan. Det udfyliJcer tilfredshed med, at
Ewopa-Parlamentet har vedtaget en beslutring om handlingsplanen fra wien, og at det på en
konference den 22.-23. marts I 999 med parlamentsmedleûner fra medlemsstateme lagde behørig vægt på dette ernne. Under hensgrtagen til resultaterne af den¡le ko¡fe¡ence vil Det
Europæiske Råd på sit ekstraordinære møde i Tammerfors den 15.-16. oktobe¡ 1999 fastlægge
de

politiske retningslirfer for den fremtidige politik for retlige og indre anliggender.

Et charter om grundlæggende rettigbeder i EU

44.

Det Europæiske Råd har den opfattelse, at de grundlæggende rettighede¡ der gælder på EUplan, på dette tidqpunkt af EU's udvikling nu bør sammenfattes i et charter og derigennem gøres synligere.

Det har i den forbindelse

tuffet

den afgørelse, der fulger i bilag

[v.

Det kommende formand-

skab anmodes om at skabe forudsætringer for germemførelsen af denne afgørelse inden Det

Europæiske Råds ekstrao¡dinæ¡e møde i Tammerfo¡s den 15.-16. oktober 1999.

Menneskerettigheder

46.

Det Europæiske Råd noterer sig formandskabets interimsmpport om menneskerettigheder.

Det tilskynde¡ til, at det uadersøges, om der bør oprettes et EU-agentur for menneskerettighede¡ oe demokÉti.
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Det Europæiske Råd understeger den betydning, det tillægger den inteme ¡eform og moderniseringen af Kommissionen og den ewopæiske offentlige tjeneste. Det påskønner de foranstaltringer, som den firngerende Kommission har truffet. Det udfyki<er tiiûedshed med, at
den nyudpegede formand fo¡ Kommissionen har til hensigt at gennemføre de gennemgribende
refomter, der er nødvendige fo¡ at Kommissionen kan udføre sine opgaver effektivt inden for
en strukhrr, der bygger på samordning og samarbejde.

48.

Det Europæiske Råd vil arbejde snævert sammen med den kommende for¡nand for Kommissionen og støtte ham i at skabe en Kommission, der udmærker sig ved forbedret forvaltning

finans- og personaleanliggender, de højeste lcav til integritet og åbenhed og en sla¡k

i

forvall

ning med en kla¡ fordeling afbeføjelser og ansv¿u. I den forbindelse bør strukturen og opgavefordelingen i den nye Kommission tage hensyr til de nye lcav og nødvendigheden af en
ægte reform. Det Europæiske Råd ser med dlaedshed på, at den nyudpegede formand

for

Kommissionen med henblik herpå vil forelægge konlaete forslag til reformer i begyndelsen af
2000.

49.

Det Ewopæiske Råd erindre¡ om, at metoden for tilpasning af vederlag og pensioner udløber
den 30.

juri

2001. Det hilser med tilÊedshed, at Kommissionen har til hensigt i god tid forin-

den at fremlægge releva¡te reformforslag og samtidig agter at redegøre for, hvordan den fore-

stiller sig en reform afpersonalepolitik*en.

50.

Det Ewopæiske Råd udtrylfter tilfredshed med, at Rådets generalselcetær har fremlagt rapporten om arbejdsgangen i Rådet i en udvidet union. Det opfordrer Rådet (almindeüge anliggender) til under hensyntagen til denne rapport at forelægge konkrete forslag
Rådets arbejdsgang med henblik på udvidelsen inden Det Europæiske Råds

til forbedring af
møde i

Helsingfors.

51-

Det Europæiske Råd anmode¡ det nye Europa-parla¡nent om meget hufigt at afslutte behandlingen af spørgsmålet om statutten for Europa-parlamentets medlemme¡.
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Regeringskonference om de institutionelle spørgsmål

52.

For at sikre, at Den Europæiske Unions institutione¡ kan arbejde effektil't også efrer udvidelsen, har Det Europæiske Råd belcæftet, at det har til hensigt i begyndelsen af2000 at ind-

kalde til en konference mellem repræsentanterne for medlemsstatemes regeringer med hen-

blik på at løse de institutionelle

spørgsmåI, der

ilùe blev løst i Amsterdam, og som skal

løses

inden udvidelsen. Konferencen skal afsluttes, og der skal opnås enighed om de nødvendige
tralctatændringer i sluûringen af 2000.

JJ.

Regeringskonferencens opgave omfatter i henhold til Amsterdam-traktatens protokol om in-

stitutioneme i perspektivet af en udvidelse af Den Ewopæiske union samt de hertil afgivne
erklæringer følgende em¡rer:

-

Europa-Kommissionensstørrelseogsammensætning
stemnevæghingen i Rådet (nye stemmevægte, indførelse af dobbelt flertal, antal stemmer for kvalificeret flertal)

-

spørgsmålet om den eventuelt udvidede anvendelse af afstemninger med kvalificeret
flert al i Rådet.

Endvidere ku¡¡e man behandle yderligere nødvendige traktatændringer, i det omfang de vedrører de europæiske institutioner i tilknyhing til ovennævnte ernner og opstår som led i gennemførelsen af Amsterdam-haktaten.

54-

Det Europæiske Råd pålægger det kommende formandskab på eget ansvar at udarbejde en

udførlig rapport til Det Europæiske Råd i Helsingfon, der klarlægger og opregner mulige løsninger på de problemer, der skal løses. I den forbindelse tage¡ formandskabet hensyn til indkomne forslag fra medlemsstateme, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Derudover kan fomlandskabet undersøge çørgsmåLlet om yderligere høring. Der skal aftroldes passende drøftelser med ansøgerlandene inden for de eksisterende fora.
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Fzelles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik

55.

Det Europæiske Råd ha¡ fortsat sine d¡øftelser om en fæiles europæisk silçkerheds- og forsvarspolitik og afgivet vedlagte erklæring om styrkelse af den fælles europæiske sild<erhedsog forsvarspolitik. Det påskønner det arbejde, som det tyske formandskab har giort, og godkende¡ den i bilag III gengivne rapport fra formandskabet som gmndlag for det ûemtidige arbejde. Det Europæiske Råd anmoder det kommende formandskab om at fortsætte arbejdet
med henblik på at forelægge en ny rapport for Det Europæiske Råd på mødet i Helsingfors.

Det Europæiske Råd anmoder Rådet (almindelige antiggender) om indgående at drøfte alle
sikkerhedsaspekter med henblik på at styrke og forbedre samordningen af EU's og medlemsstatemes ikke-militære laise¡eaktionsinstn¡menter. Drøfrelserne kunne omfatte muiigheden

for

en stand-by-kapacítet, hvor medlemsstatemes civile ressor¡rcer og ekspertise slås sa¡nmen,

som supplement

til

andre

initiativer inden for den fælles udenrigs- og sikJcerhedspolitik.

Udvidelsesprocessen

57.

Det Ewopæiske Råd fastslår med tilûedshed, at tiltrædelsesforhandlingerne er præCet zf øEet
dynamik, og at forhandlingeme er på rette vej. Det ser med tilfredshed på de positive resultater af anden runde af substansforhandlingeme i første halvå¡ af 1999 med Estla:rd, polen,
slovenien, ljekkiet, ungarn og cypem om en ræl*e vigtige og komplekse kapitler. Det
Europæiske Råd understege¡ at det er besluttet på også videre ûem at opretholde fo¡handlingsdynamilJ<en. Med henbiik herpå

vil Den Europæiske Union

så

tidligt

som muligt næste

år indlede forhandlinger om alle forhandlingskapitler.

58.

Det Europæiske Råd glæder sig over, at den anal¡iske gennemgang af EU-retten med
Bulgarien, Letland, Litauen, Rumænien og Slovakiet nu er gået ûa den multilaterale fase ind

i

den afgørende bilaterale fase, hvilket gør det muligt fo¡ disse la¡de at fremsþmde forberedelsen af medlemskab. Det Europæiske Råd

vil

på mødet i Helsingfors gennemgå ansøgerlande-

nes fremskridt og drage de nødvendige konklusioner heraf.
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Det undersheger endnu en gang, hvad Det Europæiske Råd i Luxembowg besluttede, nemüg
at beslutninger om indledning afyderligere forhandlinger kun kan fæffes på grundlag afde

kriterier, som Det Europæiske Råd fastlagde i København. Samtidig understreger det betydningen af tiltrædelseçerspekfiveme også for de ansøgeriande, som der endnu ikke forhandles
med. Af derme grund anmoder det Kommissionen om som led i sine næste fremslaidtsrap-

porter at u¡dersøge, hvilke foranstaltringer der kan hjælpe med til at ko¡lsetise¡e disse per-

speltiver for alle ansøgerlandene. Det Europæiske Råd hilser med tilfredshed de stadige
Êemslaidt i ansøgerlandene og tilskynder dem til at fortsætte deres reforme¡ og tilpasningsbestræbelser.

60.

Det Europæiske Råd fremhæve¡ betydningen afhøje standarder for den nukleare sikkerhed i

Cental- og Østeuropa. Det r¡nderstege¡, hvor stor vægt det tillægger dette spørgsmåi i forbindelse med ELl's udvidelse, og opfordrer Kommissionen

til

at behandle det i¡dgående

næste periodiske raPporter om ansøgerlandenes Êemsiaidt mod

i

de

tiltædelse, de¡ skal forelæe-

ges i efteråret 1999.

61.

Det Europæiske Råcl udu-ykker tilfredshed med, at den analytiske gennemgang af EU-retten
med Malt¿ nu kan indledes på grundlag af Kommissionens ajourførte udtaleise om Maltas
trædelsesansøgning. Kommissionen

vil i god tid

inden Det Europæiske Råds møde

til-

i

Helsingfors forelægge en rappof om Maltas fremslaidt med henbük på tilrædelse, der sammen med de tilsvarende rapporter om de øwige ansøgerlande kommer til at da¡ne grundlag

for eventuelle beslutringer, som Det Europæiske
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FORBINDELSERMEDTREDJELANDE

Kosovo

62.

Det Europæiske Råd vedtog en erklæring om Kosovo, der er vedlagt som bilag.

Det vestlige Balkan

63.

Den Europæiske Union har under hele lcisen spiliet en fremnædende rolle i bestræbelserne på
at lette de vanskelige vilkår for flygtninge og fordrevne. Det Europæiske Råd belcæfrer igen,
at Den Europæiske Union og dens medlemsstater er rede til fortsat at gøre deres yderste for at
støtte landene i regionen og de humanitære hjælpeorganisationer i deres vigtige humæritære
opgave. I den forbindelse

udtyl*er

det titfredshed med den ekstraordinært store indsats, der

ydes af landene i regionen, navnlig Aìbanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik

Makedonien, for at give de fo¡d¡evne midlertidig beskyttelse og husly til trods for, at det er en
alvorlig økonomisk og social byrde for dem.

64.

Det Europæiske Råd ûemhæver, at EU er fast besluttet på, at der skabes stabilitet i regionen,
og at den har forpligtet sig til at srøtte landene i regionen og hjælpe dem med at bære den
b¡nde, Kosovo-krisen har lagt på dem. Det Europæiske Råd minder om tilsagnet om en finansiel bistandçakke på 100 mio. EllR til landene i resionen.

65-

Det Europæiske Råd gentager Den Europæiske Unions tilsagn om at ville spille en ledende
rolle i genopbygningsbestræbelseme i Kosovo og opfordrer andre bidragydere til at yde et
betragteligt bidrag til genopbygningsbestræbelseme. Med henblik herpå bør der i overgângsperioden oprettes en klar og effeltiv administ'ation af provinsen inden for ra¡nmeme af den

politiske løsaing. Denne adminisfration, som kurme ledes af Den Europæiske union, skal
have den nødvendige bemyndigeise og evne til at handle som det internationale samfr¡nds
partler og således muliggøre en effekfiv genopbygnings- og rehabiliteringsproces.
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Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til hufigst muligt at udarbejde forslag vedrørende tilrettelæggeisen afden påtænkte bistand til genopbygningen, især fo¡ så vidt angår tilvejebringelsen af egnede midler og mekanismer og de nødvendige menneskelige og finansielle ¡essou¡ce¡ til gennernførelsen af processen.

61.

Det Europæiske Råd er sig bevidst, at det kræver en ganske særlig indsats at genopbygge regionen efter krisens afslutning, samt at det er nødvendigt hurtigt at træffe de mest hensigtsmæssige foranstaltringeç og det opfordrer Kommissionen

til inden

udgangen

afjuni

at udar-

bejde forslag med henblik på oprettelsen af et agentur, der skal have til opgave at germemføre
Fællesskabets genopbygningsprogrammer. Rådet, Europa-Parlamentet og Revisionsretten
opfordres

til

at gøre deres yderste for, at dette agentu kan blive operationelt, inden sommeren

er olltme.

68.

På baggrund

afde forudseelige behov opfordrer Det Europ6isfts f,f,d I(smmission til snarest

at Êemsætte forslag om yderligere menaeskelige og finansielle ressou¡cer til flygtningehjælp
og flygtningenes tilbagevenden og herunder i givet fald om anvendelse af den eksisterende reserve på 196 mio.

EIIR på Det Europæiske Fællesskabs nuværende budget, om overførsel af
midler fra andre budgeposter eller om et tillægsbudget for 1999. Der vil skulle findes passende løsninger for de fulgende år.

69.

Det Europæiske Råd ser ûem

til

at vedtage etr fælles stategi over for det vestlige

overensstemmelse med konklusione¡ne fra Det Europæiske Råd

i

Balkal

i

rWien og
anmode¡ Rådet

om

at fofsætte med at ûemsþmde de nødvendige forberedelse¡.

70.

Det Euopæiske Råd belsæfter Den Europæiske uniors holdning med hensyn
rangementer med Forbundsrepubiikken Jugoslavien. Rådet

vil behandle denne

til

sportsar-

sag på

ny efter

vedtagelsen af en FN-SilJ<erhedsrådsresolution.
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Stabilitefspagt for Sydøsteuropa

71.

Det Europæiske Råd udn-ykker sin store tilfredshed med de fremslcridt, der er giof for at udarbejde en stabilitetspagt for Sydøsteurop4 og ser frem til, at der hurtigt bliver opnået enighed
på det planlagte minister¡nøde den

juni i Köln. Stabilitetspagten vil medvirke til at øge
freder¡ stabiliteten og velstariden i landene i regionen og samarbejdet mellem dem. For10.

bundsrepublikken Jugoslaviens deltagelse i denne proces vil blive taget op, når tiden er inde,
dvs. nå¡ landet har opffldt de betingelse¡ som det intemationale samfiurd har fastlagt for
Kosovo, Løsningen af Kosovo-lcisen er en absolut forudsætning. Endvidere minder Det
Europæiske Råd om, at det er nødvendig! at der ske¡ ûemslsidt inden for de demokratiske
frihedsrettigheder og respekten fo¡ mind¡etallenes rettigheder.

72.

Det Europæiske Råd bekræfter på ny,

at Den Europæiske

regionen nærmere perspelifivet om firld integration i

Union er rede til at bringe landene

ElIs srukftre¡. Dette

i

skai ske germem

en ny form for aftalemæssig forbindelse, der tager hensyn tii hvert enkelt lantls individuelle

situation, herunde¡ fremslcridt i det regionale samarbejde, og med mulighed for medlemskab

af Den Europæiske Union på grundlag af Amsterdãm-traktaten, når de kriterier, der blev fast-

lagt på Det Europæiske Råd i juni

73.

1993

i København, er opffldt.

Den Europæiske Union vil gøre sit yderste for at støtte Repubiil&en Montenegro under dens
deqrokatiske regering og lade

der¡ være

omfattet af stabilitetspagtsprocessen allerede fra

stanen.

74.

Det Europæiske Råd understeger,
spille

en ledende

missionen

til

at det er fast besluttet på, at Den Europæiske

Union skal

rolle i gennernførelsen af stabiiitetspagten. Det opfordrer Rådet og Kom-

at prioritere vedtagelsen af de nødvendige gennemfø¡elsesbestemmelser. Den

Europæiske Union vil aktivt bistå landene i regionen i deres bestæbelser på at nå målene
stabiütetspagten. I laaft af sin ledende rolle

i

vil Den Europæiske Union udpege den særlige

koordinato¡ for stabilitetspagten efter sam¡åd med den firngerende formand for Organisatio-

nen for Sili*erhed og Samarbejde i Ewopa og andre deltagere.
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Det Europæiske Råd noterer sig Kommissionens og verdensbankens bestræbelse¡ på at ud-

vikle en sarnmenhængende intemational bistandsstategi og på hurtigt at forberede en donorkonferenceproces for Sydøsteuropa på grundlag afen fælles, realistisk vurdering afde finansielle midler

til

den økonomiske genopbygning af regionen på mellemlang og lang sigt.

Det Europæiske Råd bekræfte¡, at det er rede til at bi&age betydeligl til disse genopbygningsbesFæbelser, og opfordrer andre dono¡e¡

til

at bidrage substantielt hertil.

Det Europæiske Råd frernhæver på ny vigtigheden af en effektiv koordinering mellem Kommissionen, de intemationale finansielle institutioner og bilaterale donorer. I den forbíndelse
skal den særlige koordinator for stabilitetspagteri spilie en fremrædende ¡olle.
\,

j

Fælles strategi over for Rusland

78.

Det Europæiske Råd har vedtaget Den Europæiske Unions fælles stategi over for Rusland.
Denne første fælles stategi skal styrke det sfategiske partne¡skab mellem Rusland og Den

i

Europæiske Union, der er afså afgørende betydning for opretholdelsen af fied og silCcerhed

Europa og i verden og for, at man kan klare de fælles udford¡inger i Europa. Med henblik
herpå imødeser Den Europæiske Union forventeingsfrrldt samarbejdet med et Rusland, der í
stigende grad er kendetegnet ved åbenhed, pluralisme, demolsati og stabilitet og ved retssta-

ten som firndament for en blomstrende markedsøkonomi. Dette samarbejde sty¡ker partnerskabet mellem Den Europæiske Union og Rusland og giver det et perspektiv, der rækker langt

ind i det næste århund¡ede.

79.

Med vedtagelsen af denne fælles strategi anvendes dette vigtige nye instument i de,n fælles
udenrigs- og silJ<erhedspolitik, de¡ er indført med Amsterdam-ffiktaten, for første gang få
uger efter denne traktats ikraftbæden. Gennem indfø¡elsen af flertalsafgørelser, der bliver
mulige på grundlag heraf, styrker den fælles strategi solidariteten i og effektiviteten af EU's,
Kommissionens og mediemsstaternes optræden.
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Andre fælles strategier

80.

Det Europæiske Råd henviser på ny til, at det på mødet i wien opfordrede Rådet til også at
udarbejde fælles sûategier over for (Ikaine og Middelhavsområdet - under særlig hensyntagen tii Barcelona-processen og ûedsprocessen i Mellemøsten - samt over fo¡ det vestlige

Balkan. I de seks måneder, der er forløbet siden mødet

i

Wien, har det på forskellige måder

igen vist sig tydeligt, hvilken betydning de nævnte regioner har for Den Europæiske Unior¡

ik*e blot som partnere i EI-l's tredjelandsforbindelser, men også i forbindelse med stabiliteten
og sikkerheden på vort kontinent og i de umiddelbart tiigrænsende om¡åder. Den Europæiske
Union ha¡ iki<e kun et særligt ansvar, den befinder sig også i en særlig position til at arbejde
sammen med alle sine naboer i et snævef partnerskab om virkeliggørelsen af disse mål som
supplement

til den fælles stategi over for

Rusland. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed

på det hidtil udfø¡te fo¡beredende arbejde og opfordrer Rådet

med de tre and¡e fælles strategier, de¡ blev besluttet

i

til hurtigt ât fortsætte arbejdet

Wien, for snarest muligt at ku¡rne af-

slutte hver enkelt af dem. Når der fastlægges yderligere emneområder for fælies strategier, bør
der også overvejes sådan¡e emner som menneskerettigheder og demokrati.

Ukraine

81

.

Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på det stadig større samarbejde med Ulcaine inden

for ¡auuneme af den partrerskabs- og samarbejdsaftale, som rådte i laafr i marts 199g, og
som har skabt en ny kvalitet i forbindelse¡ne. Det gælder om at udnytte d€nne aftales store
potentiale fuldt ud og dermed bringe ulaaine tættere på Den Eruopæiske union. Det opfordrer Uisaine

til

konsekvent at fortsætte sin reformpolitik og lover det sin vedvarende støtte

hertil.

82.

Det Europæiske Råd minder om aftalememorandummet mellem G7 og IJkraiae om lukningen
af

!

emobyl-lraftværket. Det u¡derstreger nødvendigheden afat gøre alt, hvad der er muligt,

for at

ñ

væ¡ket

lul*et i 2000 som aftalt, og opfordrer det intemationale samfund til

at under-

søge, hvilke foranstaltringer der kan bevirke, at følgeme af en lukning af Tjemobyl-lcaftvær-

ket bliver til at bære for [Jk¡aine.
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Det Europæiske Råd understeger den cenûale betydning, det tillægger Den Europæiske Unions fælles strategi for videreudviklingen afdet alle¡ede tætte net af fo¡bindelser mellem Den

Europæiske Union og Ukaine.

Transatlantiske forbindelser

84.

Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på det snæwe tansatlaritiske samarbejde om vigtige

intemationale emne¡ som f.eks. Kosovo-krisen. Topmødet mellem Den Ewopæiske union og
canada den 17. juni og mellem Den Europæiske union og

usA

den 21. juni giver mulighed

for yderligere at uddybe de üansatlantiske forbindelser, der er afgørende for den intemationale stabilitet, og for at sikre, at problemer i de gensidige forbindelser løses på en for begge
parter tilfredsstillende måde. I den fo¡bindelse er Det Europæiske Råd overbevist om, at der
skal gøres en yderligere indsats på begge sider for bl.a. gennem oprettelsen af et effektivt system for hurtig varsling at forhindre, at de mange bilate¡ale handelstvister med omfattende

konsekvenser skader det generelle klima i de bilaterale forbindelser. hddragelsen afde mennesker og organisationer, der berøres afde politiske afgørelser, i den tansatlantiske dialog

kommer i den forbindelse til at spille en stadig vigtigere rolle. Det Europæiske Råd undersüeger betydningen afden transatlantiske handlingsplan og i den sa¡nmenhæng det tansatlantiske økonomiske partrerskab.

Forbindelserne mellem l)en Europæiske Union og Japan

85.

Det Europæiske Råd udtykker tilfredshed med det tætte samarbejde mellem Den Europæiske

Union og Japan, især for

så

vidt angår den politiske dialog og de bilaterale og multilaterale

økonomiske fo¡bindelser. Topmødet mellem Den Europæiske Union og Japan den 20. juni
bidrage

til

en yderligere uddybning

vil

afdet tætte samarbejde. Japan er for Den Europæiske

Union en særlig vigtig politisk og økonomisk samarbejdspartuer i Asien. Det Ewopæiske Råd
understeger derfor Den Europæiske Unions og Japans fælles inte¡esse i fred, stabilitet og velstand i Asien, i Europa og i hele den øwige verden.
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Mellemøsten

86-

Det Europæiske Råd belaæfrer efter valget i Israel den erklæring, det afgav i Berlin (den
25' marts 1999), idet det unde$teger betydningen af, at der fi¡des en forhandlingsløsning

i

Mellemøsten. Det opfordrer såvel den israeiske som den palæstinensiske part til fuldt og
øjeblitrrkeligt at gennemføre wye River-memorandummet og til snarest muligf at genoptage
for_
handlingeme om den endelige status med henblik på at skabe samlet, retfærdig og varig
fred i
orn¡ådet.

87.

Det Europæiske Råd glæder sig endvidere over, at den nyvalgte israelske premierminister
vil
genoptage forhandlingeme med palæstinenseme og med Syrien, og bifalder
i den forbindelse
premierministerens planer om at nå frem til en hurtig løsning for de israelske toppers
tilbagetræloitrg fra Libanon. Det Europæiske Råd støtte¡ desuden fredsprocessens
multilaterale
dimension og tilsþnder arbejdsgrupperne til mål¡ettet at arbejde for en udbygning af samarbejdet og integrationen i området. Det Europæiske Råd belc-æfter på ny, at Den Europæiske

Union er fast besluttet på at udfflde sin rolle i fredsprocessen fi¡ldt ud, og påskønner det arbejde, som E(Is særlige udss¡rting, Miguel Mo¡atinos, udfa¡e¡.

Euro-Middelhavs-partnerskabet

88.

Det Europæiske Råd glæder sig over resultateme af den tedje Euro-Middelshavs-konfe¡ence

i

StuttgaÍ den 15.-16. april 1999. Det Eruopæiske Råd anerkender, at det på et politisk set meget vanskeligt tidspunkt for området er lykkedes at bekræfte alle deltageres uindslsænkede

tilslutring til de mål og principper, der er fastsat i Ba¡celona-erklæringen, og tilføre parmerskabet betydelig fremdrift i retring af en yderiigere udbygning på alle te om¡åder.
Det opfor_
dre¡ Rådet og Kommissionen til

aktifi

at gennemføre de beslutninger i p¡aksis, der blev

truf-

fet i Stuttgart, og som navnlig tager sigte på at forbed¡e det intraregionale samarbejde på alle
de områder, der er omfattet afpartnerskabet, og på at styrke deltagelsen af akfører uden
for
cenüalregeringen.
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Latinamerika og Caribien

89.

Det Europæiske Råd glæder sig meget over aûroldelsen af det første topmøde mellem statsog regeringschefeme fra Den Europæiske Unions medlemsstater og landene i Latinamerika og

Caribien den 28.-29. juni 1999 i Rio de Janeiro. Med der¡ne historiske begivenhed, som undersüeger de udmærkede og tætte forbindelser mellem de to regioner, lægges gruaden til et

nyt stategisk partnerskab, der skal føre

til

en uddybning af den gensidige forståelse mellem

vore regioner på det politiske, økonomiske og kulturelle om¡åde.

90.

Det Europæiske Råd noterer sig med tilûedshed den igangværende forhandlingsproces med

Mexico og håber, at der kan opnås enighed snarest muligt og ùnder alle omstændigheder inden årets udgang.

91.

Det Ewopæiske Råd ser med tilfredshed på Rådets beslutning om at afsætte 250 mio. EUR

til

finansiering af en genopbygnings- og rehabiliteringsplan i Mellemamerika og pålægger Kommissionen snarest muligf at iværlsætte denne pian.

Den nordlige dimensio¡

92.

Det Europæiske Råd beragter de retringslinjer for en nordlig dimension i Den Europæiske
Unions politikker, som Rådet har vedtaget, som et egnet grundlag for at give Den Europæiske

Union en fydeligere profil i regionen. Det ser med tilfredshed på, at det kommende formandskab

vil afholde

en ministerkonference

om den nordlige dimension den 11.-12. novem-

ber 1999. Konceptet vedrørende den nordlige dimension tager sigte på - i samarbejde med
landene i regionen - at højne velstanden, konsolidere sikkerheden og beslutsomt imødegå fa-

rer som miljøforurening, nukleare risici og grænseoverslaidende organiseret kriminalitet. Det
Europæiske Råd finder, at man efte¡ konferencen í november bør undersøge muligheden af at
udarbejde en handlingsplan med henblik på at opffide disse måI. Med vedtageisen af ret-

ningslinjerne er tiden nu inde til i højere grad at inddrage de berørte ansøgerlande, Den Russiske Føderation samt Norge og Island
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Transkaukasus-topmødet

93.

Det Eruopæiske Råd rmderstreger den betydning, som det transkaukasiske område har fo¡ sta-

biliteten i grænseområdet mellem Europa og Asien, og anerkender de fremskridt, der er opnået i forbindelseme. Det Euopæiske Råd fowenter, at Den Europæiske Unions rrøde med de
tre tanskaukasiske præsidenter den 22. juni i Luxembourg i forbindelse med partrerskabs- og
samarbejdsaftalens ikrafth-æden

vil tilføre Den Europæiske Unions fremtidige forbindelser

med Armenien, Aserbajdsjan og Georgien fomyet fremd¡ift. Det Europæiske Råd e¡ overbe-

vist om, at dette

også

serne på at nå Êem

vil bidrage til

at lette det regionale samarbejde og dermed besûæbel-

til varige Iøsninger på vedholdende konflili:ter i om¡ådet.

Østtimor
94.

Det Europæiske Råd udtrykker stor tilfredshed med undertegnelsen af New york-afraleme om
Østtimor, der baaer vejen for en retfærdig løsning afen laagvarig international konflikt gennem høringer med henblik på at fastslå Østtimors befolknings

fie vilje.

Det giver udtryk for

sin påskønnelse af den vellykkede indsats, som ENs generalselaetær og parteme har ydet for
at nå dette historiske resultat.

Det Europæiske Råd deler de¡: dybe bekyrring, som FNs geieralselcetær har givet udtryk
for i sin rapport til Sil&erhedsrådet om den çændte og ustabile situation, der fofsat hersker
på Østtimor.

96.

Det Europæiske Råd udryliker på ny sin støtte til FNs generalsekretærs forslag om at etablere
en FN-mission på Østtimor

(JNAMET), der skal organisere høringsprocessen. Det anmoder

Rådet om at undersøge muligheden for at sende et europæisk observatørhold

til Østtimor i

overensstemmelse med bestemmelseme í afralen om de nærmere betingelser for høringsprocessen.
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Macao

97.

i
Råd nærer til-

Det Europæiske Råd forventer, at afslutningen af overgangsprocessen i Macao vil forl¡øbe
den samme positive ånd, som har kendetegnet hele processen. Det Europæiske

lid til, at en frrldstændig gennemfø¡else af den fælles kinesisk-portugisiske erklæring fra 1987

vil silce en harmonisk

overdragelse af ansvaret den 20. december 1999, og er af den opfat-

telse, at den høje grad af selvbestemmelse for det kommende særlige adrninistative område
og kontinuiteten med hensyn til Macaos særlige sociale, økonomiske, juridiske og kulturelle

identitet udgør grundlaget for områdets stabilitet og velstand.

98.

Det Europæiske Råd næ¡er tillid til, at forbindelserne og samarbejdet mellem EU og Macao

vil blive styrket, og at dette vil bidrage positivt til områdets videre udvikling.
Verdenshandelsorganisationen (W'f O)

99.

Det Europæiske Råd tillægger en styrkelse af det multilateraie handelssystem stor betydning
og undersfeger, at en yderligere liberalisering af den mr¡ltilaterale samhandel er det bedste

middel til at tage de udfordringer op, som er en ùlge afde hastige og vidnætr&ende økonomiske forandringer og den tiltagende globaiisering.

100. Det Europæiske Råd går
i slutningen af

stærkt ind

1999 tages slsidt

til

fo¡

at der på den tedje'ù/TO-ministerkonfe¡ence

at indlede en

i Seattle

ny omfattende forhandlingsrunde i ìVTO-

regi, der skal påbegyndes i 2000 og om muligt afsluttes i løbet af re år. Forhandlioger, der
ved¡ø¡er en lang række emner, herunder arbejdstagerrettigheder, mitjø, udvikling og åbenhed,
er den bedst egnede strategi, hvis de¡ skal opnås væsentlige og afbalancerede ¡esultater

til

gavn for alle'WTO-medlemmer.

101. I behagtning af de vækstnuligheder, der er forbrmdet med samhandelen, anser Det Europæiske Råd en stærkere integration afudviklingsiandene i verdenshandelen for at være afgørende

og er derfor parat til at tilbyde disse lande fo¡bedret markedsadgang.
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102. Det Europæiske Råd bifalder, at flere lande tilfræde¡ WTO. Det ane¡kender i høj grad Kinas
og Ruslands hidtidige besbæbelser med henblik på tiltædelse afV/TO og opfordrer Rådet og
Kommissionen

til

at støtte Kinas snarlige tiltrædelse på grundlag af en rimelig afuejning

interesser og fremme de russiske bestræbelser på at tilpasse sig lcavene

af

til medlemsskab af

V¡TO.

sN 150/1/99 REV I
CAB

DK
JJ

