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Med Traktaten om Den Europi!!iske Union, som der opn&edes enighed om pA Det Europi!!iske RAds samling i Maastricht, gav de tolv medlemsstaters regeringer et fi!!lles tilsagn om at ville skabe en union, der kan tage de udfordringer op, som
Europa stAr over for i dag. At
i

de~~e ~ilsagn

·bliver opfyldt, er lige sA vigtigt

dag, som det var pA det tidspunkt, som et middel til at sikre fred og stabili-

tet samt 0konomisk og social t fremskridt .i Europa og i den 0vrige verden.

Ud fra den

cverbevisning~

at det politiske tilsagn, der blev givet i Maastricht,

udg0r et cbetydningsful:dt positivt skridt i processen hen imod europi!!isk enhed,
der styrker demokratiet i den eurqpi!!iske 'bes1utcningsproces, udtrykker Det Euro,p.,i.ske :R&d .i Lissabon sin vilje ·Ul at .g§. .videre i samme And med opbygningen af
Europa. Det er enigt om f0lgende politiske retningslinjer, der afspejler dets
vilje til fortsat at aktivere udviklingen af Fi!!llesskabets arbejde internt og
eksternt i den kommende afg0rende periode.

0

0

0

Det Europ.,iske R&d p&h0rte en erkli!!ring fra formanden for Europa-Parlamentet.
Egon KLEPSCH, om de hovedemner, der var til dr0ftelse i Det Europi!!iske R&d.

I. Fremskridt hen imod Den Europi!!iske Union

1. Status over ratifikationsproceduren i forbindelse med Traktaten om Den

Europi!!iske Union
Det Europi!!iske R&d understreger betydningen af, at de tidsfrister, der er
fastsat for ratifikationen, overholdes, for at Traktaten under alle
omstil!ndigheder kan tril!de i kraft pr. 1. januar 1993.
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Det Eilrop,iske Rll.d ser med tilfredshed pll. resultatet af den irske folkeafstemning. Det noterer sig, at ratifikationen i en anden af medlemsstaterne sandsynligvis vil blive afsluttet inden sommerferien, og at ratifi'kationsprocedurerne 'i de :fleste andre medlemsstater er godt i gang.
De bekr,fter de konklusioner., som Rll.det (almindeli;ge anliggender) naede
frem til pa samlingen den 4. juni i Oslo.
2. Udvidelse
A. l Traktaten :om Den Europ,iske un·ion hedder det. at enhver europ,isk
stat_, hvis re;geringssystem bygger _pll. princi_ppet om demokrati. kan
ans0ge om at blive medlem af Unionen. Princippet om, at Unionen er
ll.ben for europ,iske stater, som 0nsker at blive fuldgyldige medlemmer,
og som opfylder betingelserne for medlemskab, er et grundl,ggende
element i opbygningen af Europa.
Det Europ,iske Rad i Maastricht var enigt om, at ·der kan indledes forhandlinger'om tiltr,delse afUnionen pll. grundlag af den Traktat, der
blev opnaet enighed om i Maastricht, sa snart F"'llesskabet har afsluttet sine forhandlinger om egne indt,gter og andre sp0rgsmal i forbindelse hermed i 1992.
B. Det Europ,iske Rad er af den opfattelse, at E0S-aftalen har beredt
vejen for indledning af forhandlinger om udvidelser, der hurtigt kan
afsluttes, med de EFTA-lande, der ans0ger om at blive medlemmer af Den
Europ,iske Union. Det henstiller til institutionerne, at de fremmer
det forberedende arbejde, der er n0dvendigt for at sikre hurtige frem·
skridt i de pag,ldende forhandlinger, herunder forberedelsen af
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Unionens generelle forhandlingsgru ndlag, inden Det Europifiske R.'l.ds
samling i Edinburgh. De officielle forhandlinger vil blive indledt
umiddelbart efter, at Traktaten om Den Europifiske Union er ratificeret, og der er n.'l.et til enighed om Delors II-pakken.
Forhandlingerne med ans0.ger1.andene .skal .s.'l. vidt..muligt f0res .s:ide10bende, men s.'l.ledes at hver ans0gning behandles ud fra sine egne
betingelser.
Det 'Europa;iske R.'l.d er enig:t om. at en s.'l.dan udvidelse .er muhE ,;:>11
grundlag af Unionstraktaten s bestemmelser om institutionerne ·og de
.. dertil .knyttede erklifr.inger_
C. Det Europ<Eiske R.'l.d mener, at cler, hvis det skal lykkes at tage udf<>rdringerne op i forbindelse med en Europ<Eisk Union best.'l.Pnde af et 0get
antal medlemsstater, sidel0bende m.'l. ske fremskridt med hensyn til
Unionens in.terne udvikling og med forberedelsen af andre Iandes medlemskab.
I den forbindelse dr0ftede Det Europ<Eiske R.'l.d de ans0gninger, der er
blevet indgivet af Tyrkiet, Cypern og Malta. Det Europ<Eiske R.'l.d er
enigt om, at hver af disse ans0gninger skal behandles ud fra sine egne
betingelser.
Med hensyn til Tyrkiet understreger Det Europ<Eiske R.'l.d, at Tyrkiets
rolle i den nuv<Erende europ<Eiske politiske situation er af st0rste
betydning, og at der er al mulig grund til at udvide samarbejdet og
udbygge forbindelserne med Tyrkiet i overensstemmels e med
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perspektiverne i associeringsaftalen af 1964, herunder en politisk
dialog pA h0jeste niveau. Det Europreiske RAd beder Kommissionen og
RAdet om at arbejde ud fra dette grundlag i de kommende mAneder.
Forbindelserne med Cypern og Malta vil blive udbygget og styrket med
udgangspunkt i associeringsaf.tal.erne .og landenes ans0gninger om .me.dlemskab samt ved udbygning af den politiske dialog.
Med hensyn til forbindelserne med Central-

~g

0steuropa bekrref.ter Det

·Europreiske RAd pa nY, at .Frellesskabet bar vilje i:il .at udvfkle et tret
samarbejde .med disse lande inden for :rammerne :af Euro-aftalerne CS'om
.:led .i .bestrrebelserne _pA at omstruktur.ere .dere.s Jl>konomier og institutioner. Den politiske dialog vil blive intensiveret og udvidet til at
omfatte m0der pA h0jeste politiske niveau. Samarbejdet skal systematisk koncentreres om at bistA landene i deres bestrrebelser pA at forberede den tiltrredelse af Unionen, som de 0nsker. Kommissionen vil
vurdere de fremskridt, der g0res pA dette omrAde, og afl<egge rapport
til Det Europreiske RAd i Edinburgh, idet den i givet fald vil foreslA
yderligere Toranstaltninger.
Kommissionen forelagde sin rapport om "Europa og udfordringen forbundet med udvidelsen". Rapporten vedl<egges Det Europ<eiske RAds konklusioner.

3. Frellesskabets

fremtidig~

finansiering

1. Det Europreiske RAd noterer sig med tilfredshed aftalen om reformen af

den frelles landbrugspolitik, der vil holde produktionen under kontrol,

~-==::-;-:-=:::---------------------__;'---·---
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samtidig med at landbrugerne$ indkomster sikres

1 ). Det bekrrefter, at

de finansielle midler, der er n0dvendige for gennemf0relsen af denne
politik, vil blive tilvejebragt i overensstemmelse med de nuvrerende
retningslinjer p& landbrugsomr&det.

2. Det Europreiske R&d bekrrefter pA ny, at den 0konomiske og sociale samh0righed er et meget vigtigt aspekt af Frellesskabet, og at de principper, der blev fastlagt i 1988., forts at skal gdde (planlregning.
koncentration., partnerskab o,g 'komplementaritet), og at deres .anvende]se skal forenkles.
·oet beslutter under::henvlsriing til bestemmelserne 'i 'Maastr:i!cht·Traktaten og de tilknyttede protokoller at indf0re den Samh0righedsfond, der omhandles i Traktaten, i begyndelsen af 1993 i de medlemsstater, hvis BNP pr. indbygger er p& under 90% af frellesskabsgennemsnittet.
For de ber0rte regioner i disse fire medlemsstater vi! den samlede
virkning af Strukturfondene og Samh0righedsfonden blive en for0gelse,
der er tilstrrekkelig til at afspejle Maastricht-forpligtelserne.
Det Europreiske R&d er ogs& enigt om at give de 0sttyske delstater og
0stberlin samme behandling som de tilbagest&ende regioner (regioner

1)

Efter anmodning fra Italien vi! Det Europreiske R&d bede R&det (!andbrugl om.
at det om muligt pa nreste samling finder en afbalanceret l0sning i
forbindelse med tvisten om mrelkekvoteordningen, idet der skal tages hensyn
til problemet omkring ordningens anvendelse i Jtalien.
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under

m~l

1 i strukturpolitikkernel, uden at man mindsker den fordel,

som de lande, der er omfattet af samherighedspolitikken, med rette kan
forvente

p~

grundlag af Maastricht-afgerelsen.

3. Det Europreiske

R~d

bekrrefter, at det ligger det

0vrige strukturpolitikker,

b~de

p~

sinde at styrke de

omlregningsprogrammer i regioner med

industriel tilbagegang (mAl nr. 2) og udvikling af landbrugsdistrikterne (m!l nr .. 5). Der skal ivrerksrettes aktioner under Socialfonden
vedrerende erhvervsmressi.g integrering af de unge, tilpasning til
rendringer .i proouktionssystemerne -og bekrempel-se af langtidsledigbed
ved hjrelp af uddannelse ·og .e:fteruddannelse.

4. Det Europreiske RM bad RAdet om yder1igere at behandle henstillingen i

de finansielle overslag, Kommissionen bar

foresl~et

vedr0rende stimu-

lering af europreisk erhvervslivs konkurrenceevne gennem indbyrdes
samarbejde og tilpasning af forsknings- og innovationsforanstaltninger; den praktiske gennemferelse skal fremme

sm~

og mellemstore virk-

somheders egede deltagelse i frellesskabsprogrammer.
5. Det Europreiske R&d, der er sig sit egede ansvar i den nye internationale sammenhreng bevidst, beslutter at foretage en betydelig forhejelse
af midlerne til aktioner i forbindelse med den frelles udenrigspolitik.

6. Som 0nsket p& samlingen i Det Europreiske R&d i Maastricht vil den

nuvrerende ordnings regressive karakter blive korrigeret. N&r denne
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korrektion bliver foretaget, vil der blive taget s<erligt hensyn til
situationen i de medlemsstater, hvis BNP pr. indbygger ligger under
90% af f<ellesskabsgennemsnit tet. Kommissionen vil ydermere i juli

:forelregge sin rapport om anvendelsen af mekanismerne til korrektion af
budgetuligev<egten.
7. Der er principiel enighed om at forlamge den interinstitutionelle

aftale for de nye !inansielle overslags gyldighedsperiode

p~

vilkAr.

der sikrer streng :budgetdisciplin og et gnidningsl0st J"orl0b af de
Arlige budgetdn:ftel·ser_.
8. Det Europreiske R&d vi:l pA m0det i Edinburgh trreffe bes lutning om de

forskellige bestanddele i Delors II-pakken pll baggrund af de
retningslinjer, der er udstukket oven for ..
4. En Union, der er tret pA sine borgere
Det Europreiske RAd er enigt om, at der skal tages s<erlige skridt til at
g0re Frellesskabets beslutningsproces mere gennemskuelig og styrke dialogen med Europas borgere om Maastricht-Traktaten og. dens gennemf0relse.
Det aspekt i Maastricht-Traktaten, der sigter pll at bringe den europ<eiske
enhedsproces n<ermere til borgerne og bekr<efte betydningen af de nationale
identiteter, skal klart afspejles i F<ellesskabets aktioner og adf<erd. Det
Europ<eiske RAd giver udtryk for 0nske om, at dialogen mellem de nationale
parlamenter og Europa-Parlamentet, herunder pll parlamentskonferencen,
udbygges.
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Det

Europreiske~Rild

minder om den vigtige rolle, som nrerhedsprincippet har

spillet i udarbejdelsen af Unionstraktaten, bilde ved medtagelsen af dette
princip som en ny juridisk bindende grundregel i Traktaten {artikel 3b)
og ved den f0rste prrecis·e a:fgrrensning af den form for frellesskabsaktion,
der kan gennemf0res pA de nye kompetenceomrilder, som tillregges \lnionen i
Traktaten.
Det Europceiske. RAd er af den overbevisning, at en harmonisk udvikling af
·un:ionen i de kommende ::&r J.
a:f nrerhedsprincippet.

~h0J

Dett~e

grail afhrenger af en. konsekvent anvende:lse

vi1 VH!re af .afg0rende

~betydning

::fo:r

~at ~:sikre •

.at opbygningen a:f Europa :g!r i en retning, der er i overensstemmel:se med
medlemsstaternes og deres borgeres frelles 0nske.
Det Europreiske R&d pilh0rte en indledende rapport fra formanden for Kommissionen om dette emne og opfordrede Kommissionen og Rildet til straks at
gA i gang med at finde ud af, hvordan man silvel proceduremressigt som rent
praktisk kan gennemf0re princippet, og til at aflregge rapport til Det
Europreiske Rild i Edinburgh.
Kommissionen gav for sit vedkommende tilsagn om i betragtningerne i frem'
tidige forslag at begrunde det relevante i dens initiativ i relation til

nrerhedsprincippet. Rildet skal g0re det samme, hvis det beslutter at rendre
det oprindelige kommissionsforslag.
Der skal pil samme milde ske en fornyet gennemgang af visse frellesskabsbestemmelser for at tilpasse dem til nrerhedsprincippet. Der vi! blive
uarbejdet en rapport til Det Europreiske Rilds m0de i december 1993 om
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resultaterne af denne fornyede gennemgang.
5. Det indre marked

Det Europreiske RM bekrrefter pA ny, at det er fast besluttet pA at vedtage de foranstaltninger .. der er M>dvendige for at fuldf0re det indre
markedpr. 31. december 199.2 i overensstemmelse med Traktatens artikel Ba.

a} ·Fri ·bevregelighed 'for ·varer, tjenesteyde1ser og 'kapl:ta'l

Det Eurqpreiske RAd noterer med tilfredshed, at der inden for det sidste halve Ar er gjort betydelige fremskridt hen imod fuldf0relsen af
det indre marked pA disse omrAder. Over 90% af .de foranstaltninger,
der er n0dvendige for at gennemf0re det indre marked uden indre grrenser, er nu vedtaget. Det udtrykker navnlig tilfredshed med, at der er
opnAet enighed om forsikring og offentlige indk0b, hvorved Hvidbogens
program pA disse omrAder praktisk talt er fuldf0rt, samt om den
afsluttende· fase af luftfarts liberal iseringen og om s0cabotage, og med
de meget betydelige fremskridt, der er gjort med hensyn til planters
og dyrs sundhed og medicin og narkotika.
Det Europreiske RAd henstiller til RAdet C0konomi og finansl, at det pA
samlingen den 29. juni afslutter dr0ftelserne om momssatser og
srerordninger, om punktafgiftsstrukturer og -satser og om investeringsservice. Det opfordrer ogsA RAdet til hurtigt at fuldf0re den n0dvendige lovgivning om selskabsret (herunder statutten for Det

Europ~iske

Selskabl og at afslutte arbejdet med beskyttelsen af kulturgoder pA
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grundlag af de betydelige fremskridt, der er gjort i den seneste tid.
I de kommende m&neder b0r der ogs& lregges srerlig vregt p& at fuldf0re
det indre marked for s& vidt ang&r liberaliseringen af vejtransport,
intellektue] ejendomsret, "herunder 'EF-Varemrerkemyndigheden, og p& de
udest&ende energisp0rgsm&l.
Det Europreiske R&d .fremhrever p& ny de transeuropreiske nets betydning
for, at det indre marked kan fungere effektivt, og opfordrer Ri!tdet til
at .fortsrette det .atbejde, .der .allerede er gjort p& dett.e omrlde..
.Det Europreiske :R!d .<Ser 1lgeledes med tilf.redshed p& oe .fremskrldt, $Om
medlemsstaterne med ;St;0tte .fra Kommissionen bar gjort .for .s& vidt
ang&r afskaffelsen af den nationale kontrol med varer og fremskyndelsen af gennemf0relsen af frellesskabslovgivningen vedr0rende det indre
marked. Denne proces m& fortsrette.
Ud over disse kortsigtede m&l erkender Det Europreiske R&d, at der skal
lregges st0rre vregt p& at sikre, at det indre marked kommer til at
fungere retfrerdigt og effektivt i tiden efter 1992. Det opfordrer de
relevante institutioner til inden den 1. januar 1993 at trreffe de
n0dvendige foranstaltninger til at gennemf0re dette m&l p& grundlag af
det arbejde, Kommissionen og R&det allerede har udf0rt p& dette omr&de.
b) Fri bevregelighed for personer
R&det noterede sig rapporten fra Kooordinatorgruppen (fri bevregelighed
for personer) og bifaldt henstillingerne heri. Det 0nsker i denne
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forbindelse navnlig at g0re opmrerksom
Det Europreiske

R~d

p~

f0lgende aspekter:

tager til efterretning, at formandskabet har gjort

en betydelig indsats for at

f~

l0st det sidste problem, oer stiller

sig hindrende i vejen for EF-medlemsstaternes undertegnelse af konventionen om passage af de ydre grrenser, og har

foresl~et

en kompro-

misl0Sning.
I denne forbindelse giver Det Europreiske
over. at

~der

R~d

ikke er fundet nogen 10sning

stil~ler ~indtrreng.ende"

p~

cudtryk :for bekymring
dette sp0rgsmal,

o~g

hen-

..at llestrrebelserne ..for.tsre.ttes., ..sAle.des at det

sidste problem, der hindrer undertegnelsen af konventionen, kan blive
10st.
Det Europreiske

R~d

henstiller, at alle ratifikationer af Dublin-konp~

ventionen afsluttes inden udgangen af 1992. Det ser med tilfredshed

de betydelige fremskridt, der er gjort med hensyn til forberedelsen af
konventionens ivrerksrettelse

s~vel

som med hensyn til andre aspekter af

harmoniseringen af asylpolitikken.
Det Europreiske

R~d

anmoder om, at arbejdet med at udarbejde et in-

strument om oprettelse af et europreisk informationssystem kommer til
at

foreg~ p~

en

s~dan

made, at instrumentet om muligt kan undertegnes

i l0bet af andet halvar af 1992.
Det opfordrer de kompetente myndigheder til at vedtage de 0vrige
vresentlige foranstaltninger, der er omhandlet i Palma-dokumentet, og
ivrerksrette det arbejdsprogram om asylret og indvandring, som det godkendte pa Maastricht-m0det.
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6. Sociale og
Det

arbejdsmarkeds~ssige

Europ~iske

anliggender

RAd noterer med tilfredshed de fremskridt. der er sket for

nylig med hensyn til sociale og
stiller til RAdet, at det

arbejdsmarkedsm~ssige

forts~tter

sp0rgsmll1, og hen-

indsatsen pA dette omrAde som et

n0dvendigt supplement .til .gennemf0relsen af det indre .marked.
7. Narkotikabek=pelse .

Det

Europ~iske

RAd .noterede slg den rapport, som .De-t

Europ~iske

Udvalg

for Narkotikabek=pel·se {C£LAD) ·har udatbejdet.
Det konstaterede med tilfredshed, at der er opnAet politisk enighed om
forordningen om oprettelse af et

Europ~isk

OvervAgningscenter for Narko-

tika og Narkotikamisbrug. Dette organ skal bistA med at give

F~llesskabet

og medlemsstaterne et samlet billede af dette alvorlige samfundsproblem
og dermed
Det

hj~lpe

Europ~iske

dem med at

RAd

bekr~fter

planl~gge

deres foranstaltninger.

sin fulde st0tte til den europ<eiske uge for

forebyggelse af narkotikamisbrug, der finder sted i medlemsstaterne fra
den 16.-22. november 1992.-Det opfordrer til, at· der l&gges s<erlig v&gt
pA den meget store betydning, som uddannelse og forebyggelse blandt unge
har.
Det anmoder CELAD om at afl<egge rapport til Det Europ<eiske R&d i Edinburgh om gennemf0relsen af den europ<eiske narkotikabek<empelsesplan, som
Det Europ<eiske RAd vedtog den 14. december 1990 i Rom. Rapporten kan
eventuelt ledsages af forslag til yderligere foranstaltninger.
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8. Europol
O.et Europreiske Rlld tog Trevi-ministrenes rapport til efterretning og
tilsluttede sig konklusionerne heri.
D.et .anmoder om, at .den .konvention, der er nedvendig for oprettelsen af
Europol, udarbejdes.
Det st0tter nedsrettelsen af ··en projektgruppe, der skal fremskynde oprette1sen .af et europreisk narkoti:kaefterretningsorgan, som er ferste fase i
·etableringen af Europol.

II. FORBINDELSERNE HED TREDJELANDE
:Oet Europreiske Rid noterede sig med tilfredshed de initiativer, som er blevet taget i lebet af de seneste mlneder hvad anglr Frellesskabets forbindelser med tredjelande, og som tager hensyn til disse Iandes stadig sterre
forventninger til den rolle, som Frellesskabet skal spille pll den internationale scene.

Det Europreiske Rlld bekrreftede Frellesskabets vilje til at fortsrette sine
aktioner pll dette omrllde pi grundlag af solidaritet og samarbejde, idet det
slledes i fuldt omfang lever op til sit internationale ansvar.
1. Rio-konferencen om milj0 og udvikling

Det Europreiske Rlld noterer sig med tilfredshed de resultater, der er
opnllet pll FN's konference om milje og udvikling (UNCED), som blev afholdt
i Rio de Janeiro fra den 3.-14. juni 1992, og isrer, at det internationale
samfund pll hejeste niveau accepterede mlllet om en breredygtig udvikling pll
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verdensplan. Det noterer sig ligeledes med tilfredshed den rolle, som
F~llesskabet

Det

og dets medlemsstater spillede

Europ~iske R~d

p~

konferencen.

opfordrer alle deltagende stater til hurtigt at

gennemf0re de foranstaltninger, der var enighed om i Rio.
og dets medlemsstater er for deres vedkommende rede til at

F~llesskabet

forpligte sig til at gennemf0re f0lgende 8-punktsplan:
~

at Tattfi·cere konventionen om

klim~ndringer

og off"ntligg0re nationale

.planer for gennemf0relse 'heoraf;
- at o.ffentligg0re .nationale planer for en aktion
og at

l~gge

grunden til ratifikation af den

ang~ende

p~g~ldende

biodiversitet

konvention;

at offentligg0re nationale planer for gennemf0relsen af principperne
vedr0rende skove;
- at offentligg0re nationale planer for gennemf0relsen af
og Agenda

~

Rio-erkl~ringen

1;

- at yde 0konomisk st0tte til udviklingslandene til gennemf0relse af
Agenda 21 ved

hj~lp

af offentlig udviklingsbistand (ODA) og at komplet-

tere Den Globale Milj0facilitet (GEF);
- at vise vejen

p~

FN's Generalforsamling i 1992 i forbindelse med opret-

telsen af en kommission for
- at g0re deres indflydelse

b~redygtig

g~ldende

udvikling;

i forbindelse med en international

plan for revision af principperne vedr0rende skove og 0rkendannelse;
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- at vise vejen med henblik pA at omstrukturere Den Globale Milj0facilitet (GEFJ, ·sA den i tide kan indf0res som en permanent finansieringsmekanisme for konventionerne om klimarendringer og biodiversitet.
Det Europreiske RAd opfordrer de 0Vrige·stater til at give et lignende
tilsagn.

2. URUGUAY-RUNDEN
Det .;Europ<e.iske :RAd :f.asts.fAr .pA .ny,

a~

det :er .inds:tilJe:t p:ll, .at Uruguay-

Runden llurtigt s'ka1 'bringes tTl afs1ut.ning. '·Et !bent multilateralt hande1ss.ys1:em. der unders1:0ttes af re,gler og discipliner.. som er accepteret
af alle parter, har afg0rende betydning for den 0konomiske Va?kst p11 verdensplan. En yderligere liberalis.ering af verdenshandelen vi l vrere til
gavn for s11vel de industrialiserede Iande som udviklingslandene.
Det Europreiske RAd understreger, at disse forhandlinger udg0r et hele, og
at et positivt udfald forudsretter et vresentligt og afbalanceret resultat
p11 aile forhandlingsomrAder (landbrug, markedsadgang, regler og discipliner samt nye emner).
De st0rste handelspartnere har et srerligt ansvar for at lette den afsluttende multilaterale proces i Uruguay-Runden ved at bane vejen for en
l0sning p11 de resterende problemer. Frellesskabet har vist og vii fortsat
vise en s11dan smidighed pA grundlag af gensidighed.
Frellesskabet er i Uruguay-Runden kommet med vresentlige bidrag og tilbud
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p& centrale forhandlingsomr&der.
reformere den

f~lles

F~llesskabet

har taget initiativ til at

landbrugspolitik, og dets landbrug vil dermed i

fremtiden blive baseret p& en bedre afvejning af udbud og eftersp0rgse!,
hvilket vil bidrage til at stabilisere verdensmarkederne, samtidig med at
EF-landbrugernes indkomster fastholdes p& et rimeligt niveau.
Det

Europ~iske

R&d opfordrer alle parter til at udvise tilsvarende

smidighed, siHedes at der kan opnas realistiske og afbalancerede 10sninger p& landbrugsomr&det" og der med hensyn til markedsadgang og tjenest<>ydelser ;kan indgas forp1lgte1ser, der Ni1 f0re ti1 <>n ree1 og konkret
"libera1i'Se'r'ing til a:nes "tilfredshed.
Det

Europ~iske

R&d opfordrer

"F~llesskabets

forhandlere til at forts,.,tte

dialogen med deres partnere., navnlig med USA, med henblik p& at 10se de
tilbagev~rende

uoverensstemmelser, s&ledes at der kan indg&s en samlet

aftale snarest muligt.
3. Den
Det

f~lles

udenrigs- og sikkerhedspolitik

Europ~iske

R&d bifaldt en rapport fra udenrigsministrene om. den sand-

synlige udvikling i den

f~lles

udenrigs- og sikkerhedspolitik med henblik

p& at indkredse omr&der, hvor en samlet optr,.,den over for enkelte Jande
eller grupper"af Jande kan komme p& tale (bilag I).
4. Landene i Central- og 0steuropa
1. Det Europ~iske R&d giver udtryk for sin fulde st0tte til de processer,

der skal
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bef~ste

de demokratiske institutioner i landene i Central- og

DK

- 18 -

ns/ES/at
0steuropa og sAledes sikre retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne. Dette indbefatter de principper, der
hensyn til mindretals rettigheder og
kun kan

~ndres

ukr~nkeligheden

g~lder

af

med

gr~nserne,

der

med fredelige mid.ler og ved .aft ale. i overensstemmelse

med de forpligtelser, som de stater, der har undertegnet

FN~Chartret,

Helsinki-Slutakten og Paris-Chartret om et nyt Europa, har accepteret.
Det

Europ~iske

RAd stetter endvidere de ekonomiske reformer, som rege-

ringerne i .landene i Central- og 0steuropa har

iv~rksat

med henblik pA

;at .e5kabe ·et khma. der ska] "bidrage til modernisering og udvikling ,af

en markedsekonomi.

p·A baggrund af resultaterne af valget den 5. og 6. juni 1992 i Den
Tjekkiske og Slovakiske Federative Republik samt den officielle
f~lleserkl~ring

fra hr. Klaus og hr. Meciar efter deres samtaler den

19. og 20. juni 1992 udtrykker Det
igangv~rende

forts~tte

Europ~iske

RAd forhabning om, at de

dr0fte!ser mellem de forskellige politiske

pA en fredelig og konstruktiv made, og at de

kr~fter

vi!

v~sentlige

skridt inden for regionalt og internationalt samarbejde, der allerede
er fuldf0rt, rna blive fU]gt yder!igere op Uden st0rre vanskeligheder.
2. Det

Europ~iske

RAd ser med tilfredshed pA de fremskridt, der er gjort

med henblik pa at etablere og udbygge forbindelser med landene i
Central- og 0steuropa, og specielt pa, at overgangsaftalerne med henb!ik pa de Europaaftaler, der er undertegnet med Den Tjekkiske og

,.

S!ovakiske F0derative Republik, Ungarn og Polen, er trAdt i kraft, at
forhandlingsdirektiver ne med Bulgarien og
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handels- og samarbejdsaftalerne med de baltiske stater og Albanien er
frerdigbehandlet.
3. Det Europreiske

R~d

udtrykker sin vilje til inden for rammerne af G24

at trreffe samlede internationale foranstaltninger til st0tte for
Bulgariens, Rumreniens og Albaniens bet,alingsbalancer med henblik

p~

disse landes fortsatte finansielle behov, der hverken drekkes af internationale finansielle institutioner eller af offentlig eller privat
st0tte.

1. Det £uropreiske

R~d

,f0lger udviklingen i SNG med st0rste interesse og

bekrrefter sin vilje til at yde sit bid rag til det internationale samfunds indsats for at genoprette 0konomien i Rusland og andre republikker i SNG. Disse bestrrebelser tager i overensstemmelse med de retningslinjer, der blev vedtaget
24. maj 1992,

sigte

p~

p~

Lissabon-konferencen den 23. og

at sikre en snarlig integrering af disse sta-

ter i verdens0konomien med henblik pa at bidrage til deres befolkningers velstand.
Det Europreiske

R~d

er af den opfattelse, at reformerne med henblik pa

at opna en effektiv 0konomi, fort sat b0r vrere ledsaget af de poli ti.ske
rendringer, der allerede er i gang, og som er n0dvendige for at befreste
et abent samfund, baseret pa retsstatsprincippet, individuelle frihedsrettigheder og politisk pluralisme.
Det Europreiske
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og ukrainske

pr~sident

undertegnede den 23. juni i Dagomis, hvor par-

terne fastlagde grundlaget for en fremtidig deling af Sortehavsfladen
og det udtrykker hab om, at aftalerne vil blive

iv~rksat

omgaende til

fordel for freden og sikker'heden i regionen.
;Det

CEurop~iske

bekymring over

Rad giver ved denne lejlighed udtryk for sin dybe
forts~ttelsen

af ckamphandlingerne .i Georg.ien, Mo.ldavien

og Nagorno-Karabakh-enklaven, og opfordrer

indtr~ngende

aile de

be-

r0rte .myndigheder til at bringe den <>nde vcoldscirkel til opher ved at
.indlede en politisk diaLog .og samarbejde .med .alle Ireds.str<ebende ckr.a:fter, cdvs. inden for ra.mmerne af CSCEC.

2. Det

Europ~iske

Rad understreger betydningen af den ekspertbistand og

faglige bistand til SNG, som f;dlesskabet har

iv~rksat,

og cudt:rykker

tilfredshed med de positive resultater, der hidtil er opnaet i forbindelse med disse aktioner.
3. Det

Europ~iske

Rad er enigt om, at der rna

ninger med henblik pa at yde medicinsk

iv~rks~ttes

nedhj~lp

hasteforanstalt-

under anvendelse af en

passende del af lanet pa 1 250 mio. ecu. Kommissionen vil handle i
overensstemmelse hermed.

4. Det

Europ~iske

Rad er af den opfattelse, at Lissabon-konferencen om

bistand til Samfundet af

Uafh~ngige

Stater, hvor

repr~sentanter

for

donorlandene, de internationale organisationer og modtagerlandene
medtes for ferste gang, var en

v~sentlig

lejlighed til at gere status

over den bistand, som Det Jnternationale Samfund har ydet indtil nu,
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og til at understrege omfanget af Fifllesskabet's og dets medlemsstaters
indsats i forbindelse hermed.
5. Det Europifiske RAd ser med 't'ilfredshed JYA undertegnelsen af aftalen om
oprettelse af de i internationale centre for videnskab og teknologi,
der tager sigte p§ at anvende SNG's videnskabelige og tekniske forskere i forbindelse med fredelige formAl, og understreger p! ny, at det
tillifgger bevarelsen af det tidligere Sovjetunionens videnskabeiige og
tekriisKe potenUe1 stor 'betydning_
6. Nuklear slkkerhed l landene i-Central- ,og ,0steuropa og i

SfiG

Det Europifiske R&d noterer sig den betydelige indsats, der er gjort i
forbindelse med PHARE-programmet for Central- og 0steuropa og programmet
for teknisk bistand til SNG for at forbedre sikkerheden i de sovjetisk
konstruerede kernekraftvifrker.
Det Europifiske RAd finder, at det ud over de bilaterale bidrag i forbindelse med samordningen inden for G 24 er 0nskeligt, at der oprettes en
multilateral.mekanisme med henblik p§ aktioner, der ikke vil Vifre omfattet af bilaterale foranstaltninger; det opfordrer de andre G 7-partnere
til at reagere positivt p& dette initiativ.
I betragtning af dette problems hastende karakter anmoder Det Europ.,iske

R&d Kommissionen om at forh0je bel0bene til det te form11l i de to program·;
mer yderligere.
Hvad angAr "forbedringen" af de nifvnte kernekraftvifrker anmoder Det
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Europreiske R&d RAdet om at overveje Kommissionens forslag om, at
Euratom-lAn ligeledes skal kunne anvendes til investeringer til dette
formAl.
7. Det .EuroJ>3'iske Energicharter
Udviklingen af et tret samarbejde pA energiomr&det vil i vresentlig grad
bidrage til at lette og fremskynde de tidligere socialistisk·e landes
overgang til markeds.0konomi. ':Denne udvikling vi1 i forbindel.se omed .:[remskridt med henblik p'A virkeli:gg0relsen af det indre marked pll "t?nergiomrAdet spille .en .betydellg rolle .i forbindelse ·med bevarelsen og styrkei sen af den 0konomi.ske ·og ·piili'tTske st·abi litet i Europa og •b0jne'1·sen af
milj0beskyttelsen.
Det Europreiske R&d understreger derfor betydningen af, at der hurtigt
g0res fremskridt i forhandlingerne om en basisaftale for gennemf0relsen
af Det Europreiske Energicharter og henstiller til konferencen vedr0rende
Charteret, at pet intensiverer sine bestrrebelser med henblik pA snart at
nA til en aftale, der skal undertegnes pll den kommende energikonference i
Lissabon.
8. Jugoslavien

Det Europreiske RAd vedtog erklreringen i Bilag II.
9. Fredsprocessen i Mellem0sten

Det Europreiske RAd vedtog erklreringen i Bilag III.

SN 3321/1/92

DK

- 23 -

ns/ES/at
10:" Forbindelserne ·med Middelhavs1andene · ·

Det Europreiske

R~d

vedtog erklreringen i Bilag IV om forbindelserne med

Maghreb-landene.
Det Europreiske

R~d

understreger, at det tillregger de generelle forbindel-

ser med Middelhavslandene stor betydning, og udtrykker i den forbinde!se
tilfredshed med den nyligt opn!ede enighed om den nye Middelhavspolitik.

der udg0r et ·vigtigt skridt hen imod st0rre po1itisk og 0konomisk .stabiTitet 1 'Middelhavsomrlldet.
11. Uet Europreiske 0konomiske Samarbejdsomrllde

Det Europreiske

R~d

udtrykker sin tilfredshed med afslutningen af for-

handlingsprocessen og undertegnelsen den 2. maj i Porto af Traktaten om
Oprettelse af Det Europreiske 0konomiske
Det Europreiske

R~d

Samarbejdsomr~de.

udtrykker 0nske om, at den igangvrerende ratifikations-

proces afslutt·es snarest muligt,

s~le.des

at Traktaten kan trrede i kraft

den 1. januar 1993.
12. Latinamerika

Det Europreiske

R~d

understregede, at det tillregger en styrkelse af for-

bindelserne mellem Frellesskabet og Latinamerika stor betydning som et
middel til 0konomisk genopretning og befrestelse af demokratiet i regionen.

I den forbindelse udtrykker det tilfredshed med de positive resultater af
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de seneste ministerm0d er i Lissabon og Santiago de Chile og med undertegnelsen af nye rammeaftale r med Brasilien og Paraguay.
Det Europ.,iske Rad understreged e betydningen af at st0tte de 0konomiske
integration sbestr.,bels er, der udfoldes pa regionalt plan, sasom MERCOSUL.
I den forbindelse opfordrer Det Europ.,iske Rad pll baggrund af m0det i
Guimaraes den 2. maj 1992 Kommissione n til at frems.,tte forslag med henblik pa at intensiv.ere ·og .institution alisere forbindelse rne mellem
:Fadles·skabe t og MERCOSUL"
13. Forbindelse rne .mellem

.F~ellesskabet

og dets medlemsstat er og udv.iklings-

landene
Det Europ.,iske Rlld mener, at de vidtr.,kkend e .,ndringer pll den internationale scene har bidraget til at skabe et nyt klima og gunstige muligheder
for reaktiverin g af en konstruktiv dialog, der tager sigte pa at fremme
udviklingen . pa grundlag af solidaritet , gensidig interesse og f.,lles
ansvar.

Mindskelsen af de internation ale sp.,ndinger ved den kolde krigs afslutning giver nye udviklingsm uligheder og -ressourcer , men fremmer ogsa nye
samarbejdsf ormer, navnlig pll tv.,rregiona lt plan. Samtidig vokser en politisk enighed frem omkring de grundl.,ggen de forbindelse r mellem pluralistisk demokrati, respekt for menneskeret tighederne og udvikling betragtet ,..
som en retf.,rdig og vedvarende proces med fokus pa individet.
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Det Europreiske R!ld minder om sin erklrering om menneskerettighederne, der
blev vedtaget i Luxembourg, samt om den resolution, som R!ldet (udviklingssamarbejde) vedtog den 28. november 1991 om menneskerettigheder,
demokrati og udvikling, og bekrrefter p!l ny, at det er et afgerende element i de internationale forbindelser, at menneskerettighederne respekteres, fr.emmes og sikres,

~Og ~at

,<Jett,e derf-or er en af hjernes,tenene .i

~s.am

arbejdet og i forbindelserne mellem F.,llesskabet og dets medlemsstater og
andre lande. Det .lregger srerlig vregt pa positive initiati ver. der tager
sigte p!l at sikre aktiv stette ctil ·de lande. <ler ,er ved at indf.ere demokratl,. f.orbedre si tuationen -:med hensyn ,til menneskerettighederne <>E fremme gode regeringsprincipper.
Det Europreiske R!ld mener, at aktive forbindelser og en aktiv dialog med
udviklingslandene er en grundlreggende forudsretning for. 'at de uligheder
og klefter, der stadig skiller verdens befolkninger, kan overvindes. Det
Europreiske Frellesskab og dets medlemsstater spiller og vil fortsat spille
en central rolle p!l alle omr!lder inden for udviklingssamarbejdet under
beherig hensyntagen til de nye muligheder, der er opst!let som,felge af et
positivt klima i de internationale forbindelser.
14. CSCE
Det Europreiske R!ld bekr.,fter Frellesskabets og dets medlemsstaters engagement i CSCE-processen og understreger de vigtige bidrag, sam CSCE har
ydet til frihed, fred og stabilitet i Europa som et middel til at sikre
samarbejde mellem alle deltagerlandene p!l grundlag af fuld overholdelse
af bestemmelserne i Helsinki-Slutakten, Paris-Charteret for et nyt Europa
og alle andre relevante CSCE-dokumenter. Uden fuldstrendig overholdelse og
gennemferelse af alle de forpligtelser, der er indg!let

SN 3321/1/92

DK

- 26 -

bh/in/PFW/ES/at/GQ
inden for rammerne af CSCE, kan en stat ikke forvente at spille nogen
rolle i opbygningen af et nyt Europa med fred, frihed, samarbejde og
fremskridt.
Det

Europ~iske

opn&et p& det

R&d hilser med
igangv~rende

gl~de

de gode resultater, der allerede er

CSCEcm0de Ul opf0l.gning af :Helsinki, ng s.er

frem til et vellykket udfald af topm0det i Helsinki. Det

Europ~iske

Rild

er overbevist om. at der pA topm0det i Helsinki vil blive taget afg0rende

skridt til at give CSCE .st0rre gennemslagskraft og .g0re dens aktioner
.mere effektjve, .sa1.edes .at .den kan spille den rolle, -den skal kunne p!ltage .sig i fremtiden.
Det

Europ~iske

R&d opfordrer

indtr~ngende

alle parter i CFE-traktaten til

at tage de n0dvendige skridt til, at den kan
understreger Det

Europ~iske

i kraft. Endvidere

tr~de

R&d, at en aftale om at

CFE-deltagerlandenes konventionelle

v~bnede

begr~nse

mandskabet i

styrker yderligere vil 0ge

stabiliteten og sikkerheden i Europa, og at en sadan aftale

b~r

undertPg-

nes p& topm0det i Helsinki.
15. Ikke-spredning af kernev&ben og v&beneksport
Det

europ~iske

f~lles

R&d noterede sig med tilfredshed, at der er opstillet en

liste over de nukleare produkter og hermed

besl~gtede

produkter

med dobbelt anvendelsesform!ll, som medlemsstaterne skal kontrollere ved
eksport.
Endvidere
Det

bem~rker

Europ~iske

Det

Europ~iske

R!ld, at det

igangv~rende

arbejde under

Politiske Samarbejde ved en sammenligning mellem de natio-

nale politikker for v&beneksport har gjort det muligt at indkredse endnu
et

f~lles
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Dette kriterium vil blive f0jet t i l dem, der blev godkendt af Det Europ~iske

RAd i Luxembourg, og vil blive formuleret som f0lger:

"Forenelighed mellem vAbeneksporten og modtagerlandets tekniske og 0konomiske kapacitet under hensyn til det 0nskelige i, at staterne rnA kunne
·opfylde de res

behov .:for :sikkerhed og forsvar. sarnti1:lig :med at

retm~ssige

de menneskelige og 0konomiske ressourcer i mindst muligt omfang omledes
til oprustningsformM "-

16. Det sydlige Af·rika

Det

.Europ~iske

RAd ·er :«:ly.bL.L'D:r.u.nol.ige.t .·DVe.r .de .s.eneste voldshand.l.inger :i

Sydafrika. Det minder om

F~llesskabets

r

og dets medlemsstaters .erkl;ering

af 23. juni, hvori de gav udtryk for deres bestyrtelse over Boipatongmassakren, og noterer sig, at Sydafrikas regering har

erkl~ret

sig rede

til at tillade, at udenlandske observat0rer deltager I den igangv•rende
unders0ge!se. Det understreger det absolutte behov for at sikre en effektiv kontrol med politiet og sikkerhedsstyrkerne.

F;~Jlessk;,hets

og dets

medlemsstaters ministertrojka vil tage dette sp0rgsmAl op under sit kommende bes0g i Sydafrika.
Det opfordrer alle parter i Sydafrika til at genoptage forhandlingerne
inden for rammerne af CODESA, der er et priviligeret forum, hvor den
n0dvendige konsensus kan s0ges opnAet for at sikre en fredelig overgang
til et virkelig demokratisk og ikke-racistisk Sydafrika, navnlig gennem
neds~ttelsen

af en overgangsregering. Det Europ<Piske R§d anser det for

uhyre vigtigt, at Sydafrika ikke fortaber de store fremskrldt, der allerede er gjort i det forum.
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Det Europreiske R11d noterer sig med tilfredshed de klare fremskridt hen
imod varig fred i hele det sydlige Afrika, navnlig de fremskridt, der er
gjort _i fredsprocessen i Angola, der skal f0re til parlamentsvalg i
·september 1992.
Det Europreiske R11d henstiller kraftigt til de parter, der er involveret i
den mozambiquiske konflikt, at de snarest n11r frem til en fredsaftale i
forbindelse med den ma:glingsproces, hvori EF-landene spiller en .aktiv

roTle. Dette vil :g0re det mul:i,gt at levere inteTnat·ional 'hjae1p til de
ber0rte befo1kninger, der al'lerede 1ider undeT den 1angvar:i,_ge t0rke, der
bar katastrofal.e f0.lgeT

~

.beJ·e .subregionen ..

0

0

0

Det Europreiske R11d vedtog efter at have h0rt Europa-Parlamentets formand og
udvidede prresidium at forlrenge Jacques DELORS' embedsperiode som formand for
Kommissionen.
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BILAG I
Rapport til Det

Euro~iske

RAd i Lissabon om den sandsynlige udvikling af den

frelles udenrigs- og sikkerhedspolitik (CFSP) med henblik pA at indkredse omrAder, der egner sig for frelles aktioner over for bestemte lande eller landegrupper

I

lndlednin,g: den sands,ynlige udvikling af CFSP
1. Traktaten af Opre-:ttelse :af 'Den 'Europ<eiske Union, -som efter ;planen sku Lie
trrede i .kraft .den L. januar .1·99.3,. vi 1 mark ere indst if.tel:sen .af ·eden :i'iEl.l-es
udenrigs- og sikkerhedspolitik.
2. CFSP b0r ses som opf0lgningen af medlemsstaternes hidtidige indsats inden for
rammerne af Det Europ<eiske Politiske Samarbejde (EPC) i henhold til Den Europ<eiske F<elles Akt. CFSP udg0r, med specifikke

m~l

og midler, et "kvalitativt

spring", idet den integrerer de hidtidige resultater af EPC, samtidig med at
den giver dette st0rre muligheder, hovedsagelig gennem f<elles aktioner, der
er et supplerende instrument, som indeb<erer en stram diciplin for medlemsstaterne og s<etter Unionen i stand til fuldt ud at g0re brug af de midler, der
er til dens

r~dighed.

3. Med den nye fase, der nu indledes, skulle CFSP bidrage til at sikre, at
Unionens aktion udadtil mindre er en reaktion

p~

begivenheder i verden uden

for og mere en aktiv indsats for at varetage Unionens interesser og tilvejebringe et mere gunstigt internationalt klima. Hermed vil Den Europ<eiske Union
i h0jere grad blive i stand til at angribe problemerne ved roden med henblik
p~

at foregribe kriser. Desuden vil Unionen klarere kunne markere sine

m~l

og

interesser over for tredjelande og foretage en n0jere afstemning af disse
parters forventninger til den.
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4. For at bidrage til at styrke Unionens eksterne aktiviteter som helhed vii det
pAhvile

R~det

og Kommissionen at sikre

sammenh~ng

F~llesskabets

mellem CFSP,

aktion udadtil og samarbejdet inden for retlige og indre anliggender.

5. Retsforskrifterne vedr0rende CFSP findes i Maastricht-Traktatens afsnit V,
'!i'~lles

bvor det _bedder, at Unio_nen _gr,advis _skal .gennemf0re
omrAder, hvor medlemsstaterne har vigtige
6. Det var -netop med -henb1fk

f~lles

akt.ioner pA de

interesser" ( artikel J. 1 . .3).

p·A at indkredse omdlder, der egner sig for fa:lles

.a:ktioner, at ·net Europa?tske :R!a i Maastricht fremsatt-e -en erkla:ring, bMori
RMet opfordres t_il-:
- "at udarbe_jde en rapport til Det

Europ~iske

RAd i Lissabon om den sandsyn-

lige udvikling af CFSP med henblik pA at udpege
f~lles

7. Det skal

omr~der,

der egner sig for

aktioner over for bestemte lande eller landegrupper."
bem~rkes,

iv~rks~ttelsen

at forslagene i dette dokument blot er en begyndelse til

af CFSP og mere specifikt til

geografisk eller horisontalt afgra:nsede

f~lles

omr~der

aktioner. Forslagene om

med henblik

tioner skal derfor betragtes som rent forel0bige og

p~

ingen

p~ f~lles
m~de

ak-

som udt0m-

mende.
II

Rammer

B. I henhold til Unions-Traktaten da:kker CFSP alle
og sikkerhedspolitikken og indeba:rer med henblik

omr~der

p~

inden for udenrigs-

at virkeligg0re

m~lene i

art ike 1 J. 1. 2:
- systematisk samarbejde mellem medlemsstaterne om deres politik med hensyn
til ethvert udenrigs- eller sikkerhedspolitisk sp0rgsmAl af almen interesse;
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- gradvis gennemf0relse af
terne har-vigtige
9.

F~lles

f~lles

f~lles

aktioner

p~·de omr~der,

hvor medlemssta-

interesser.

aktioner skal ses som et mid del, hvormed Unionen kan udforme c)g

iv~rks~tte

en politik inden for rammerne af CFSP vedr0rende et bestemt

·sp0rgsm~l.

De ·skal n0dvendigvis

opfylde de

m~l

for Unionen, der er opstillet i artikel B og specifikt i

artikel J. 1.2.;
- tage hensyn til allerede opnAede resultater under Unionen;
- v;ere forenelige med andre aktioner og holdninger, som Unionen har vedtaget.
10. Inden for hvert
henblik

p~

at

omr~de

b0r Unionen

udv~lge sp0rgsm~l.

Disse specifikke

m~ls~tninger

fastl~gge

specifikke

m~ls~tninger

med

hvor·der kunne overvejes frelles aktioner.

kunne f.eks. v<ere:

- styrkelse af de demokratiske principper og institutioner og respekt for
menneskerettigheder og mindretalsrettigheder;
- fremme af regional politisk stabilitet og medvirken til at etablere politiske og/eller 0konomiske rammer, der befordrer regionalt samarbejde eller
som udg0r skridt

p~

vej til regional eller lokal integration;

- medvirken til forebyggelse og
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- medvirken til mere effektiv international koordination i forbindelse med
krisesituationer;
- styrkelse af det eksisterende samarbejde om
interesse sAsom

bek~mpelse

sp0rgsm~l

af international

af vAbenspredning, terrorisme og ulovlig narko-

tikahandel;
- fremme og st0tte af gode regeringsprincipper.
H. Det afg0rende --kri~terium ·:for at vedtage
vigtige

·f~l.les

f~lles

akt]coner -er, at

~der

er tale .om

.interesser (artikel J.L3}. I overenss"temme1se med princippet

.. om .so.lidar:i.te.t me.llem medlemsstater:ne .udelukker dette ikke, at en given
interesse kan

af s"t0rre betydning for nogle medlemsstater end for

v~re

andre.
12. Der kan allerede nu

sen af vigtige

n~vnes

f~lles

visse faktorer, der er bestemmende for eksisten-

interesser. Der b0r tages hensyn til disse og andre

faktorer ved afg0relsen af, om hvilke sp0rgsmal og pa hvilke omrader der
skal

iv~rks~ttes

f~lles

aktioner:

- en given regions eller et givent lands geografiske

n~rhed;

- en vigtig interesse i, at der er politisk og 0konomisk stabilitet i en
region eller et land;
- trusler mod Unionens sikkerhedsinteresser.
13. Under hensyn til, at de

blevet udpeget et
man udvalgt en
gennemf0res
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r~kke

f~lles

f~lles

aktioner b0r gennemf0res gradvis, er der kun

antal geografiske omrAder. For hvert omrAde har

horisontale sp0rgsmAl, vedr0rende hvilke der vil kunne

aktioner pa kort sigt. Der er tale om f0lgende omrader:
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Central- og 0steuropa, navnlig SNG··og Balkarilandene; Middelhavslandene, is"'r
Maghreb, og Mellem0sten.
·14. Desuden har Det Europ.,i"Ske .RAd allerede udpeget visse omrAder ·under :stkker-

hedsdimensionen.
15. Som understreget i indledningen tjener de sAledes udpegede omrfider, hvor der
vil kunne ivirrks3:ttes

f~lles

aktioner.. alene som eksempe1.

16 . .Det Europ.,iske RAd vil tage .den internationale situation op til fornyet

overvejelse med ·henblik pA at :f.astl.,gge de n0.dvendi:ge :retningslinjer .:for
:f<El1es aktioner pt. ba,ggrund af "'ndringer inden for de al1erede udpegede
omrfider og inden for eventuelle andre omrAder, hvor det forekommer
hensigtsm.,ssigt.
17. Med hensyn til den s"'rlige betydning af nord-syd forbindelserne kunne

Unionen trenkes gradvis, pfi en ensartet og samordnet mAde, at ville udbygge
sin eksterne indsats over for Jandene i Afrika, Latinamerika, Vestindien og
Asien med hensyn til aile aspekter af dens forbindelser (f.eks. udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, 0konomisk po!itik og udviklingssamarbejdspolitik) med henblik pfi at bidrag• til udviklingen i disse regioner under
forhold, hvor der hersker fuld respekt for menneskerettighederne, og med
henblik pt. at styrke disses forbindelser med Unionen. Der vi! blive taget
srerlig hensyn til forbindelser, herunder aftalemressige forbindelser, som er
etableret med regionale grupper eller andre grupperinger.
18. Unionen 0nsker endvidere at g0re opmrerksom pfi, at den fortsat lregger den

st0rste vregt pt. forbindelserne med USA, Canada og Japan; Unionen har med
disse Jande vedtaget srerskilte frelleserkl.,ringer; der udg0r et grundlag for

SN 3321/1/92

DK

- 34 -

lm/GQ/sm
et frugtbart partnerskab. Alle parter er sig fortsat bevidst, at samarbejde
inden for et

t~t

partnerskab er uhyre vigtigt.

19. I overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit V samordner medlemsstaterne
deres

optr~den

i

internationale organisationer, som de er medlemmer af, og

pA internationale konferencer, som de deltager i., idet de i begge tilfa:lde
forsvarer

f~lles

holdninger og opf0lger

f~lles

aktioner.

HI

Fa:lles aktione.r over .for bes:temte .lande
og 1andeg=pper
20. I overensstemmelse med mandatet fra Det
punkter omrAder, hvor

f~lles

Europ~iske

RAd udpeges i de f0lgende

aktione.r over for udvalgte individuelle lande

eller landegrupper i f0rste omgang kunne synes at

v~re

s~rligt

nyttige med

henblik pA at na Unionens mal.
A

Central- og 0steuropa
21.

F~llesskabet
~ndringer

og dets medlemsstater har n0je fulgt de 0konomiske og politiske

i regionen. De s0ger at tage udfordringer op ved at mobilisere de

ressourcer, der er til deres radighed, med henblik pA at st0tte den igangv~rende

forandring i disse Iande,

is~r

indf0re!sen af retsstatsprincippet,

samt den 0konomiske reformproces.
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22. Unionen ·vil
- fremme politisk stabilitet og bidrage til etablering af politiske og/eller
ekonomiske rammer, der befordrer regiona1 t samar'bejde ener udg0r et
skridt pA vej til regional eller lokal integration;
- fremme fuld gennemferelse af CSCE-forpligtelserne inden .for rammerne af
CSCE sAve! som.inden for andre fora. herunder navnlig foranstaltninger
vedrerende:
- den menneskelige dimensi·on, ls"'r respe'kten for demo'kratiet. retsstatsprincipperne•.og .menneskeretti,ghederne. herunder for personer, der tilherer nationale mindretal;
- forebyggelse og bilreggelse af konflikter, med fuld respekt for grrensernes
ukrrenkelighed og andre CSCE-principper.
A.1 Rusland og de tidligere Sovjetrepublikker

23. Frellesskabets og dets medlemsstaters aktioner pA det politiske omrAde har
hidtil vreret styret af behovet for at sikre stabiliteten i regionen srerlig
med henblik pA at bevare sikkerheden i Europa. Med henblik pa at styrke
Unionens indflydelsesmuligheder over for denne landegruppe kunne der overvejes frelles aktioner inden for f0lgende omrader:
- st0tte til etablering af et overordnet system af harmoniske forbindelser
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mellem Den Europreiske Union og de nye stater under hensyn til de p&greldende staters forskellige interesser og historiske erfaringer;
- styrkelse af de eksisterende samarbejds- og handelsm0nstre meilem de nye
stater indbyrdes;
- fremme af fuld overholdelse.af alle traktater vedr0rende nedrustning og
v!benkontroi, scm disse er parter i. herunder ikke-spredningstraktater;

oprettelse af fre11es facilit·eter o_g missioner. :hvor hvert enkelt tJ.l.failde
behandle.s ud fra sine egne for.udsretninger ..
A.2. Andre lande i Central- og 0steuropa, herunder Balkanlandene
24. Disse lande er p& vej mod demokrati og inde i en proces med at etablere nye
politiske og 0konomiske strukturerc Det ville vrere hensigtsm<essigt at styrke
deres forbindelser med den Europreiske Union og andre organisationer.
25. Der er allerede gjort fremskridt i nogle af disse lande hvad ang&r demokratiseringsprocessen og integreringen i europreiske institutioner. Hvis man
tager dette i betragtning, kunne der overvejes frelles aktioner i forbindelse
med etablering af politiske rammer for at fremme disse landes forbindelser
indbyrdes og med Unionen og ved en styrkelse af deres forhold til europreiske
organisationer og strukturer.
A.3. Det tidligere Jugoslavien
26. Hovedm&let er p& indevrerende tidspunkt at fremme fred mellem befolknings-

grupperne og landene i regionen og at bidrage til at bevare sikkerheden i
Europa.
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27. F0lgende sp0rgsm§.l kunne· omfattes af frelles aktioner:
- Unionens bestrrebelser p§. med fredelige midler, f.eks. gennem fredskonferencen, at opn§. en varig l0sning p§. 'konfllkten i Jugoslavien og forts,.ttelse af overv§.gningsmissionen i dens forskellige aspekter;
- overv§.gning i forbindelse med en mulig fremtidig l0sning og fremme af
samarbejde mellem republikkerne;
- .fr.emme af .samarbejde .om :politi.ske Dg .sikkerlledsffi"'ss.ige sp0rgsmal mellem
replibl'ikkerne og Unionen·;
- medvirken til at styrke demokratiet og retsstatsprincipperne og fremme
menneskerettighed~rne

og mindretalrettigheder gennem et retligt og fagligt

samabejde.

B

Maghreb og Mellem0sten
28. Middelhavets syd- og 0Stkyster samt Mellem0Sten er geografiske omrader, hvor
Unionen har v"'gtige interesser save! sikkerhedsm,.ssigt som i 'henseende til
social stabilitet.
29. Unionen har derfor en interesse i at etablere et godt naboskab til landene i
regionen. Malet b0r v"'re at undga en uddybelse af nord/syd-kl0ften i regionen ved at begunstige 0konomisk udvikling og fremme fuld respekt for
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menneskerettighederne og de grundlreggende frihedsrettigheder samt udvikling
·og befrestelse af demokratiet og retsstatsprincippet.
B. 1. Maghreb

30. Maghreb ·er Unionens sydgrrense. Stabilitet i denne region er en vigtig frelles
interesse for Unionens medlemsstater. Befolkningstilvrekst, stadig tilbagevendede sociale kriser, massiv udvandring og omsiggribende religi0s funda11lentaii-sme og integralisme er :problemer .. ·der udg0r en trussel mod stabil.iteten i regionen .
.3L .J~ed . f.orbehold af de .forskeJlige ..·.ho.l.dninger . .der n0dvendigvis

.m~

jndl:ages

over .for de forskellige lande i regionen, kunne der primrert lregges vregt

p~

f0lgende:
- fremme af en kontruktiv dialog med det sigte at skabe et
sikkerhed og velstand, hvor respekten for de

omr~de

grundl~ggende

med fred.

folkeretlige

principper er sikret;
- etablering af en rammestruktur for samarbejde inden for alle

omr~der,

som

gradvis skulle f0re til et bedre partnerskab mellem Unionen og dens medlemsstater og Maghreb-landene;
- styrkelse af de eksisterende samarbejdsforanstaltni nger omkring de udenrigspolitiske aspekter af

bek~mpelsen

af terrorisme og ulovlig narkotika-

handel;
sikring af, at landene i regionen fuldt ud efterlever de relevante traktater og aftaler om nedrustning og

v~benkontrol,

herunder ikke-sprednings-

aftaler;
- st0tte til de igangvrerende tendenser til regional integration.
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B.2; Hellem0sten
32. Mellemesten bar til stadigbed vreret en kilde til bekymring for Frellesskabet

og dets medlemsstater. Den manglende stabilitet. der til stadighed bar prOPget denne region,

p~virker

den internationale sikkerbed og Unionens interes-

ser.• hvoraf den vigtigste er at sikre stabilitet i re_gionen samt et forhold.
der bygger

p~

.samarbejde og dialog ..

33. Intlen 'for rammerne af de .m~l, som ·unlonen .opstiller, kunne 'felgende omrililer

trenke.s .at ·egne .sig .for ·'f2lle.s akt.ioner:
- udvikHng a'f en systematisk aktion til stette for den forhandlingsproces •.
der blev igangsat

p~

Mellemest-konferencen i Madrid, pil grundlag af de

relevante resolutioner fra FN's
en retfOPrdig og samlet lesning
pal.,stinensiske

Sikkerhedsr~d.
p~

med henblik pil at n-11 til

den arabisk-israelske konflikt og det

spergsm~l;

- sikring af Unionens aktive engagement i fredsprocessen;
bestrOPbelser

p~

at overtale Israel til at rendre sin politik bvad

bosOPttelserne i de besatte

omr~der

ang~r

og at overtale de arabiske Iande til at

opgive deres bandelsboykot;
- stette til regionale integrationstendenser;
- sikring af, at landene i regionen i fuldt omfang efterlever relevante
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traktater og aftaler om nedrustning og vllbenkontrol, herunder ikkespredningsaftaler, og de relevante resolutioner, fra FN's SikkerhedsrAd;
- de udenrigspolitiske aspekter af bek,.,mpelsen af ·terrorisme og ulovlig
narkotikahandel.

IV
OmrAder under sikkerhedsdimensionen

34_

.Stats- og re_geringscheferne ·veat 0 g pll Det 'Europ,.,iske 'H'Ads san\Ti'l)g .i
Maas·tricht bestemmel·ser urn indf0relse. udformning og :gennemf.0re1.se af en
f"'lles udenrigs- og sikkerhedspoHtik. Denne politik skal omfatte alle
sp0rgsmAl vedr0rende Unionens sikkerhed, herunder udformningen pll lang sigt
af en f"'lles forsvarspolitik, sam me.d tiden vii kunne f0re til et f"'lles
forsvar.

35. I den forbindelse angav Det Europ,.,iske RAd de omrAder under sikkerhedsdimen-

sionen, hvor der fra Traktatens ikrafttr,.,den vii kunne iv,.,rks,.,ttes f"'lles
aktioner, nemlig:
- CSCE-processen;
- politikken vedr0rende nedrustning og vAbenkontrol i Europa, herunder tillidsskabende foranstaltninger;
- sp0rgsmAI vedr0rende ikke-spredning af kernevAben;
- de 0konomiske aspekter af sikkerheden, herunder navnlig kontrol med overf0rsel af milit"'r teknologi til tredjelande og kontrol med vllbeneksport.
36. I overensstemmelse med artikel J.4 anmoder Unionep WEU, der udg0r en inte-

grerende del af udviklingen af Den Europ,.,iske Union, om at udarbejde og
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ivrerksa!tte·de af· Unionens afg0relser og aktioner, der har indvirkning pr,
forsvarsomrAdet. I den forbindelse erindrer de medlemsstater, der ligeledes
er medlemmer af WEU, om den erkli!!ring, der blev vedtaget i Maastricht i
december '1991,. og som regeringskotrferencen har ·taget

til

efterretning.

Sp0rgsmAl, der har indvirkning pA forsvarsomrAdet, og som er omfattet af
artikel J.4, er ikke undergivet de fremgangsmAder, der gi!!lder for fa!lles
aktioner.
37 • .'Unionens poTitik i

arti1<e1 ,J. 4's betydning .benorer ikke den srerlige 'karakter

af vls.se medlemsstaters sik1terlleds- og Torsvars,polit.ik og skal overhcilde .ae
·f·orpligtel·ser, som vi sse ·,medlemsstat•er :bar ci •henhold 'tll Den Nordatlant.i.ske
Traktat. og skal vi!!re forenelig med den fa!lles sikkerheds- og forsvarspoli·tik, der er fastlagt inden for dennes rammer.
38. Det Europa!iske RAd har endvidere opfordret udenrigsministrene til at pabe-

gynde det forberedende arbejde med henblik pa at fastlregge de n0dvendige
hovedelementer i en politik for Unionen, sa snart Traktaten trreder i kraft.
Under dette forberedende arbejde b0r der navnlig tages hensyn Ul elementer,
der vil have betydning for Unionen i forbindelse med CFSP. I dette 0jemed
vil der blive oprettet en ad hoc-arbejdsgruppe vedr0rende sikkerhed under
Den Politiske Komite.
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BILAG II

ERKLRRING FRA DET

EOROP~ISKE

RAD

OM DET TIDLIGERE-JUGOSLAVIEN

Det Europreiske R§.d ford0mmer pA det kraftigste de fortsatte angreb, der har
hrerget det tidligere Jugoslavien i over et Ar og medf0rt forfrerdelige tab af
menneskeliv og en fortvivlet humanitrer situation, navnlig i Bosnien-Hercegovina.
Sk0nt alle parter

p§.

hver ,aeres ·'IJi§.de har .bidraget 1:il at :fremka1<le eden nuvrerende

situation, pAhviler langt den s1:0rste del af ansvaret den serbiske ledelse og
den jugoslaviske hrer, som den ok·ontroUerer. Frellesskabet -o_g dets medlemsstater
understreger p'§. ny, at de satiktioner, der er vedtaget aT

'f'N~s

'S..i:kkerhetlsr'lld.

skal anvendes i fuldt omfang.
Det Europreiske R§.d beklager strerkt, at det ikke er lykkedes at genAbne Sarajevos
lufthavn til humanitrere formAl i overensstemmelse med FN's SikkerhedsrAds resolution 758. Der er derfor behov for yderligere foranstaltninger. EF's medlemsstater vil foreslA, at det retligt kompetente organ, FN's SikkerhedsrAd, omgAende trreffer alle n0dvendige foranstaltninger til genAbning af lufthavnen og
_effektiv levering af humanitrer bistand til Sarajevo og omkringliggende omrAder.
Det Europreiske Frellesskab og dets medlemsstater er rede til at samarbejde herom
i den udstrrekning, det er retligt og politisk muligt for dem. Dette kan omfatte

humanitrer hjrelp ad luftvejen. Det Europreiske RAd sretter fredelige midler h0jest,
men udelukker ikke st0tte til anvendelse af militrere midler fra FN's side til at
nA disse humanitrere mAl.
Under henvisning til erklreringen fra \o/EU's MinisterrAd af 19. juni 1992

hils~r

Det Europreiske R&d den unders0gelse velkommen, som \o/EU har foretaget vedr0rende
mulighederne for at st0tte aktioner, der er ivrerksat inden for rammerne af de
relevante resolutioner fra FN's SikkerhedsrAd.
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Det Europ<Eiske Rlld ser med stor bekymring p11 den stadigt forv<Errede situation
for de hundrede tusinder mennesker, der er drevet pll flugt i det tidligere Jugoslavien. Trods allerede iv<Erksatte aktioner, is<Er gennem De Forenede Nationers
H0jkommissariat for Flygtninge {UNHCR), mener Det Europ<Eiske Rlld, at der vil
v<Ere behov for yderligere omfattende finansiel st0tte. Kommissionen koordinerer
.disse bestrlEbelser med de 0vrlge .G 24-lande ..
Med hensyn tii Kosovo forventer Det Europadske RAd. at den serbiske ledelse vil

afsta fra yderligere undertrykk·else, <>g at den vil indlede en seri0s dialog med
-repr<£sentanter fra omradeL Det Europ<Elske Rlld minder lndbyggerne i ·Kosovo om,
at .aeres berettigede strll!ben .ef:ter selvstyre skal behandles inden .for rammerne
af konferencen om Jugoslav.ien. Det understre,ger behovet for omgllende at udsende

i

observat0rer til Kosovo samt til nabolandene for at forhindre voldsanvendelse og
for at bidrage til at genoprette tilliden. F<Ellesskabet og dets medlemsstater

opfordrer CSCE til at tr<Effe de n0dvendige foranstaltninger med henblik herp11 og
er for deres vedkommende rede til at deltage i en slldan mission.
Det Europ<Eiske Rlld tilkendegiver pll ny den holdning, som F<Ellesskabet og dets
medlemsstater indtog i Guimaraes med hensyn til anmodningen fra den tidligere
jugoslaviske republik Makedonien om at blive anerkendt som en uafh<Engig stat.
Det erkl<Erer sig rede til at anerkende denne republik med dens eksisterende
gr<Enser i overensstemmelse med F<Ellesskabets og dets medlemsstaters erkl<Ering af
16. december 1991 med anvendelse af et navn, hvori ordet Makedonien ikke indgllr.

Det anser endvidere denne republiks gr<Enser for ukr<Enkelige og garanterede i
overensstemmelse med principperne i FN-Chartret og i Paris-Chartret.
Det Europ<Eiske F<Ellesskab og dets medlemsstater vil ikke anerkende den nye f0derative enhed, der bestllr af Serbien og Montenegro, som den stat, der efterf0lger
det tidligere Jugoslavien, f0r de kvalificerede internationale institutioner har
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truffet beslutning. De har besluttet at anmode om. at Jugoslaviens delegation
midlertidigt fratages retten til at deltage i forhandlingerne under CSCE og i
andre internationale fora og organisationer.
Det

Europ~iske R~d

giver udtryk for sin vilje til at

tidligere .Jugoslavien i deres

str~ben

det eneste forum, der kan sikre en varig og
udest~ende

Bosni-en-Her<>egovina. Det

problemer, "herunder
·Europ~iske

befolkningerne i det

-efter en fremttd med fred i Europa og

gentager, at EF's konference om Jugoslavien under
Jugoslaviens

hj~lpe

fors~de

retf~rdig

af Lord Carrington er

l0sning

p~

fori"atningsm~s.sige

det tidligere

·ordni·nger i"or

RAd henstiller indtr.,ngende til aile _parter.

der er involveret :i fredsprocessen • .at de i"uldt ud ·og uden yderligere forsinkelse delta,ger .i .. for"handl.ingerne .inden for konferencens rammer.

SN 3321/1/92

DK

- 45 -

ia/GQ/sm
BJLAG III

DET EUROP£ISKE RADS ERKL£RING
OM FREDSPROCESSEN I MELLEH0STEN

Det Europll!iske RAd bekrll!fter, at det st,q,tter den fredsproces, -der blev indledt i
oktober 1991 i Madrid, og som betyder en enestAende chance for fred. Det er af
st0rste betydning for verden. ognavnlig.for Europa, som spiller ·en at:g0rende
rolle i omrAdets _politiske ·og 0konomi-ske stabilitet. Det Europll!il>ke Rad 'hylder
den interesse ·og den udholdenhe:d, som er blevet udvist af de de]·tagere, <ler :bar
engageret sig i at fremme ;proces.sen, og de direkte invo1verede parvers ··kloge og
.modige optrll!den.
Det Europll!iske RAd bar noteret sig resultaterne af valget i Israel. Det tror p!l,
at disse resultater, som er et udtryk for den demokratiske tradition i Israel,
vi! styrke fredsprocessen og bestrll!belserne p!l en retfll!rdig og vedvarende 10sning. Det hAber, at den nye israelske regering, s!lvel som de involverede arabiske parter, vil gribe lejligheden til at forhandle sig frem til en omfattende
fred.
Det Europll!iske Rild erkender, at det er konfliktens parter, der skal opstille
betingelserne for en afg0relse, som for at blive effektiv skal opn!ls gennem frie
forhandlinger og enighed mellem parterne. Men Det Europll!iske RAd understreger
sin tro p!l, at for at en aftale kan Vll!re retfll!rdig og varig, skal den tage udgangspunkt i FN's Sikkerhedsr!lds resolutioner nr. 242 og 338, hvori princippet
om jord til gengll!ld for fred fastsl!ls. Den mil skabe sikkerhed for aile staterne
i omr!ldet, herunder Israel, inden for anerkendte og sikrede gr<Fnser. og sikr·e
det palll!stinensiske folk retten til selvbestemmelse.
Det Europ<Fiske RAd understreger behovet for, at alle parter gAr aktivt ind i
fredsprocessen, afholder sig fra enhver form for voldshandling og undg!lr enhver
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handling, der kan bringe forhandlingerne i fare eller true den gensidige tillid.
Det udtrykker

om, at den nye israelske regering og de arabiske Jande hurtigt

h~b

vil trreffe tillidsskabende foranstaltninger. Det ser frem til. at der srettes en

stopper for opf0relsen og udvidelsen af israelske bosrettelser i de besatte
omr~der,

herunder det 0stlige Jerusalem, som er ulovlige i henhold til

folkeretten, ·og ·til, at ·bestemmels·erne :i den fjerde Geneve-konvention bUver
gennemf0rt fuldt ud. Det Europreiske

R~d

opfordrer desuden medlemmerne af Den

Arabiske Liga til at hreve deres handelsboykot over for Israel, da denne er
ufor.enel:ig .med

~den

Det Europre:iske

R~d

.i :fredsprocessen ..

understreger atter. at Frellesskabet a,g dets medlemsstater

0nsker at spiile "en •konstruktiv .og .akt,iv rolle .i fredsprocessen. b!de p!
bilateralt og
holdninger.

p~

multilateralt plan, ud fra Frellesskabets velkendte principielle

S~vel

Israel som dets arabiske naboer kan regne med Europas engage-

ment i opbygningen af en fremtid i fred og velstand i regionen

p~

baggrund af de

fremskridt, der er gjort under fredsprocessen.
Det Europreiske

R~d

understreger atter Frellesskabets 0nske om, at

dets resolution nr. 425 skal anvendes i fuldt omfang. Det

Sikkerhedsr~

bekr~fter,

at det

st0tter Libanons uafhrengighed, suverrenitet, enhed og territoriale integritet.
Det opfordrer til tilbagetrrekning af aile fremmede tropper fra Libanon og til,
at parterne samarbejder med de FN-styrker, der er udstationeret der. Det
Europreiske

R~d

mener, at det libanesiske folk b0r have lov t i l at lade deres

synspunkter komme til udtryk ved valg, der afholdes

p~ s~danne vilk~r.

at de med

sikkerhed kan betragtes som frie og retf.,rdige.

'·'
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BJLAG JV

ERKLARING FRA DET

EUROP~ISKE

FORBINDELSERNE MELLEM EF OG

RAo VEDR0RENDE
MAGHREB~LANDENE

1. Det Europreiske Rll.d bekr.refter, at det still.er sig sol'idar.isk med Maghreb-

landene, .og at .det er fast besluttet pll. at fortsrette .sin ·overordnede politik,
der sigter mod at bidrage t.il stabilitet og ve1.stand i 'Middelhavsomrll.det.
idet man bygger pll. tank·en ·om ·et partnerskab pll. :li:,ge :'f-orl.
2. Frellesskabet og medlemsstaterne er af den opfattelse, at deres forbindelser
med Maghreb-landene b0r bygge pll. et frelles tilsagn om
overholdelse af folkeretten og principperne i FN's charter og FN-Sikkerhedsrll.dets resolutioner;
- overholdelse af menneskerettighederne og de grundlreggende frihedsrettigheder pll. det civile, politiske, 0konomiske, sociale og kulturelle omrll.de
samt de demokratiske vrerdier, der kommer til udtryk i frie og regelmressige
valg;
- vedtagelse af demokratiske institutionelle procedurer, der sikrer pluralisme, borgernes faktiske deltagelse i det offentlige liv og overholdelse
af mindretallenes rettigheder;
- tolerance og fredelig sameksistens mellem forskellige kulturer og religioner.
3. Den politiske dialog mellem Det Europreiske Frellesskab og dets medlemsstater

og Maghreb-landene b0r ll.bne mulighed for regelmressig udveksling af oplysninger og mere udstrakt samrll.d pll. det politiske og det sikkerhedsmressige omrll.de.
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ser Det Europreiske Frellesskab og dets medlemsstater gerne, at
dialogen snarest muligt kan tidvides, s~ledes at den ogs~ omfatter de valgte
reprresentanter og arbejdsmarkedet s parter. Freltesskabet og dets medlemsstater
P~

samme

m~de

er i 0vrigt rede til

et passende tidspunkt at fortsrette den dialog, der er

p~

indledt med UMA.
4.

P~

det 0konomiske

omr~de

harmoniske udvikling i

gentager Det Europreiske

R~d.

at det st0tter den

som fremmer ekonomisk integration.

Haghreb-omr~det,

indf0relse ·af en egentlig markeds0konomi og .moderniseril)g af de 0konomiske
systemer.
R~d

I denne sammenhreng minder Det Europreiske

om de muligheder for handling,

der allerede er truffet beslutning om inden for rammerne af den nye Middelhavspolitik, og som Frellesskabet fortsat lregger stor vregt P~. og Det Europreiske

R~d

mener, at et partnerskab

p~

lige fod mellem EF og Maghreb-landene

vil fremme en fortsrettelse af de 0konomiske reformer, en betydelig for0gelse
af de private investeringer og i scerlig grad "joint ventures" mellem virksomheder i EF og Maghreb-landene med henblik

p~

at st0tte de aktiviteter, der

skaber nye beskreftigelsesm uligheder.
Det Europreiske

R~d

giver udtryk for, at Frellesskabet er rede til fuldt ud at

yde sit bidrag til dette projekt, isrer gennem finansielt samarbejde, specielt
inden for rammerne af den nye Middelhavspoli tik, fremme af investeringerne ,
udvidelse af det tekniske samarbejde
p~

p~

lrengere sigt gradvis oprettelse af et

alle

omr~der

af frelles interesse og

frihandelsomr~de.

Det Europreiske

R~.,

noterer sig, at samtaler allerede har gjort det muligt at udforske denne
mulighed med Marokko, og 0nsker, at der hurtigt kan g0res fremskridt i denne
retning. Det

foresl~r.

at der anvendes en tilsvarende fremgangsmade over for

andre Jande i regionen.
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5. PA det sociale omrAde finder Det Europreiske RAd, at man f0rst og fremmest
skal behandle de problemer, der er opstAet pA begge sider af Middelhavet i
forbindelse med
- migrationerne samt leve- og arbejdsvilkAr for migranterne,
- den demografiske uligevregt samt de 0konomiske og sociale uligheder, som
f0lger heraf.
6. Pil. ·det 'ku1turelle omrAde men€r Det ·Europreiske RAd. at <let er tvingende n0dvendig.t at .intens.ivere udvekslingen af b1.a. unge, akademikere, videnskabsm~nd

og medier for at skabe bedre kendskab til og st0rre gensidig forstaelse

for de forskellige folkeslag og kulturer i de europreiske Iande og i Maghreblandene.
7. Ved gradvis at nil. de mal, der er nrevnt ovenfor, herunder isrer det mal, der
bestar i et partnerskab pA lige fod, giver Det Europreiske Rad udtryk for, at
det er fast besluttet pa at

till~gge

forbindelserne mellem EF og Maghreb-

landene en betydning og en intensitet, der svarer til de band, som er knyttet
ved geografisk naboskab og gennem historien.
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