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EUROPEISKA RÅDET

aktörer, inbegripet de nationella , regionala och
lokala myndigheterna samt arbetsmarknadens parter
att helt och hållet ta sitt ansvar inom sina respektiva

SOM ERINRAR OM slutsatserna från Europeiska rådet i
Essen, kommissionens initiativ " Insatser för sysselsätt
ningen en — förtroendepakt " samt Dublinförklaringen
om sysselsättningen,

verksamhetsområden .

UTVECKLING AV DEN EKONOMISKA PELAREN

HAR ANTAGIT FÖLJANDE RIKTLINJER:

2.

I Fördraget om upprättandet av Europeiska gemen
skapen, särskilt i artiklarna 102a och 103 , föreskrivs
en nära samordning av medlemsstaternas ekono
miska politik enligt artikel 3a i fördraget. Ansvaret
för kampen mot arbetslösheten vilar i första hand på
medlemsstaterna, men vi bör uppmärksamma beho
vet både av att höja effektiviteten och att vidga
innehållet i denna samordning, med särskild inrikt
ning på sysselsättningspolitiken . Detta måste ske i
flera steg.

3.

De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politi

INLEDNING

1.

Det är av yttersta vikt med en ny impuls så att
sysselsättningen orubbat står kvar överst på Europe
iska unionens politiska dagordning. Den ekonomiska
och monetära unionen samt stabilitets - och tillväxt

pakten kommer att stärka den inre marknaden och
främja en icke-inflatorisk, makroekonomisk miljö
med låga räntor och därigenom öka förutsättning
arna för ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen .
Dessutom kommer vi att behöva stärka sambanden

ken skall stärkas och utvecklas till ett effektivt

instrument för att säkerställa bibehållen konvergens i
medlemsstaternas ekonomiska prestationer . Inom

mellan en framgångsrik och hållbar ekonomisk och
monetär union, en väl fungerande inre marknad och
sysselsättningen. I detta syfte bör det vara ett priori
terat mål att bygga upp en kunnig, välutbildad och
anpassningsbar arbetsstyrka och att göra arbets
marknaden mottaglig för ekonomiska förändringar .
Strukturella reformer måste vara övergripande med
avseende på omfattningen i motsats till begränsade
eller tillfälliga åtgärder, så att de på ett samman
hängande sätt behandlar den komplicerade frågan
om incitament till att skapa och till att ta arbete .

ramen för en sund och hållbar makroekonomisk

politik och pä grundval av en utvärdering av den
ekonomiska situationen i Europeiska unionen och i
varje medlemsstat skall mer uppmärksamhet ägnas
åt att förbättra den europeiska konkurrenskraften
som en förutsättning för tillväxt och sysselsättning
och för att, bland andra mål , ge fler arbetstillfällen
inom räckhåll för Europas medborgare . I detta
sammanhang bör särskild uppmärksamhet ägnas ät
effektiviteten på arbets- och varumarknaden , teknisk
innovation samt små- och medelstora företags möj
lighet att skapa arbetstillfällen . Total uppmärksam
het bör också ägnas system för praktisk och teore
tisk utbildning, inklusive livslångt lärande , skatte
och bidragssystem som stimulerar till arbete samt en
sänkning av lönebikostnaderna , så att möjligheterna

Den ekonomiska politiken och socialpolitiken för
stärker varandra ömsesidigt. De sociala skyddssyste
men bör moderniseras för att förstärka dess funk

tion så att de kan bidra till konkurrenskraft, syssel
sättning och tillväxt samt till att lägga en varaktig
grund för social sammanhållning.

Detta tillvägagångssätt, parat med en politik som
bygger på stabilitet, tillhandahåller grundvalen för
en ekonomi som vilar på principerna om integration ,
solidaritet, rättvisa och en hållbar miljö och som kan
gynna alla medborgare . Ekonomisk effektivitet och
social integration är aspekter som kompletterar
varandra i det mera sammanhållna europeiska sam
hälle som vi alla strävar efter .

Med hänsyn tagen till detta principuttalande uppma
nar Europeiska rådet alla sociala och ekonomiska

att få anställning ökar .

4.

Beskattning och sociala skyddssystem bör i högre
grad underlätta anställningsmöjligheter och där
igenom åstadkomma en bättre fungerande arbets
marknad . Europeiska rådet understryker hur viktigt
det är för medlemsstaterna att skapa en skattemiljö
som stimulerar företagsamhet och skapar arbetstill
fällen . Denna och annan sysselsättningspolitik kom
mer att bli en väsentlig del av de allmänna riktlin
jerna , med beaktande av nationell sysselsättningspo
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litik samt den goda praxis som följer av denna
politik .
5.

Rådet uppmanas därför att beakta de fleråriga sys
selsättningsprogrammen, så som det var tänkt i
Essenförfarandet, när de allmänna riktlinjerna for
muleras, så att deras inriktning på sysselsättningen
förstärks . Rådet kan lämna nödvändiga rekommen
dationer till medlemsstaterna , i enlighet med artikel
103.4 i fördraget.

6.

7.

Denna förstärkta samordning av den ekonomiska
politiken kommer att komplettera förfarandet som
det är tänkt enligt den nya avdelningen om syssel
sättningen i fördraget, vilken föreskriver att en sys
selsättningskommitté skall inrättas, som anmodas
samarbeta nära med Ekonomisk-politiska kommit
tén . Rådet bör bemöda sig om att ge dessa bestäm
melser omedelbar verkan . I bägge förfarandena kom
mer Europeiska rådet att spela en samordnande och
vägledande roll, i enlighet med fördraget.

Europeiska unionen bör komplettera nationella
åtgärder genom att systematiskt granska all relevant
befintlig gemenskapspolitik, inklusive transeurope
iska nät samt forsknings- och utvecklingsprogram,
för att säkerställa att de är inriktade på sysselsätt
ningsskapande och ekonomisk tillväxt, samtidigt
som budgetplanen och det interinstitutionella avtalet
följs .
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riskkapital under medverkan från den privata
banksektorn,

— att undersöka omfattningen av insatserna på
områdena för utbildning, hälsa , stadsmiljö och
miljöskydd ,
— att öka sina insatser när det gäller stora infra
strukturnät genom att undersöka möjligheterna
att bevilja mycket långfristiga lån, särskilt för de
stora prioriterade projekt som antogs i Essen .

10 . Kommissionen uppmanas lämna lämpliga förslag för
att säkerställa att, när EKSG-fördraget löper ut år
2002 , inkomsterna från utestående reserver används

för en forskningsfond för sektorer med anknytning
till kol - och stålindustrin .

11 . Denna övergripande strategi kommer att ge oss
största möjliga utbyte av våra insatser att främja
sysselsättning och social integration och att bekämpa
arbetslösheten . På detta sätt kommer främjande av
sysselsättning samt skydd och säkerhet för arbetsta
garna att kombineras med behovet av att få arbets
marknaden att fungera bättre . Detta bidrar också till
en väl fungerande ekonomisk och monetär union .

FÖRNYAT ATAGANDE

8.

Europeiska rådet har enats om en konkret insats för att göra största möjliga framsteg mot fullbordandet
av den inre marknaden : att göra reglerna mera
effektiva , att ta itu med att lösa den kvarstående
snedvridningen av marknaden , att undvika skadlig
skattekonkurrens , att avlägsna hindren för mark

nadens integration inom olika sektorer samt att
åstadkomma en inre marknad som är till gagn för
alla medborgare .
9.

Eftersom Europeiska investeringsbanken enligt arti
kel 198e i fördraget har till uppgift att genom att
anlita kapitalmarknaderna och utnyttja egna medel
bidra till en balanserad och störningsfri utveckling
av den gemensamma marknaden i gemenskapens
intresse, erkänner vi den viktiga roll som Europeiska
investeringsbanken och Europeiska investeringsfon
den har när det gäller att skapa sysselsättning genom
investeringstillfällen i Europa . Vi uppmanar enträget
Europeiska investeringsbanken att öka sina insatser i
detta avseende genom att främja investeringsprojekt
som överensstämmer med sunda bankprinciper och
sund praxis , och särskilt
— att undersöka inrättande av en ordning för att
finansiera högteknologiska projekt för små- och
medelstora företag i samarbete med Europeiska
investeringsfonden, möjligen genom att använda

12 . Europeiska rådet uppmanar alla parter, nämligen
medlemsstaterna ,

rådet

och

kommissionen

att

genomföra dessa bestämmelser med kraft och enga
gemang .

De möjligheter som erbjuds arbetsmarknadens parter
i det sociala kapitlet, som har införlivats i det nya
fördraget, bör syfta till att stötta rådets arbete med
sysselsättningen . Europeiska rådet rekommenderar
en social dialog och användning helt och hållet av
nu gällande gemenskapslagstiftning med avseende på
samråd med arbetsmarknadens parter, inklusive när
sä är tillämpligt, vid omstruktureringsprocesser, samt
att hänsyn tas till nationell praxis .

13 . Sammantaget kommer denna politik att låta med
lemsstaterna bygga vidare på styrkan i det europe
iska bygget för att effektivt samordna sin eko
nomiska politik inom rådet, så att fler arbetstillfällen
skapas och så att väg banas för en framgångsrik och
hållbar tredje etapp av den ekonomiska och mone
tära unionen i enlighet med fördraget. Europeiska
rådet uppmanar arbetsmarknadens parter att helt
och hållet ta sitt ansvar inom sina respektive verk
samhetsområden .

