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(Meddelanden)

R¯DET
Uppföljning av slutsatserna från Europeiska rådet i Helsingfors den 1011 december 1999  Rådskonstellationer (1)
(2000/C 174/01)
1. Europeiska rådet i Helsingfors enades i rekommendation nr 9 i bilaga III till slutsatserna om att antalet
rådskonstellationer skall minskas för att förbättra konsekvensen och överensstämmelsen i rådets arbete.
Det gav rådet (allmänna frågor) i uppdrag att vidta de nödvändiga åtgärderna för att uppnå detta så
snart som möjligt.
2. Det föreslagna tillvägagångssättet är avsett att uppfylla det mål som fastställdes av Europeiska rådet i
Helsingfors. Där slås vissa rådskonstellationer samman och det utesluts inte, när detta är praktiskt
genomförbart, att vissa rådskonstellationer sammankallas så att de följer direkt på varandra. Ordförandeskapet har eftersträvat att beakta de olika åsikter som har framförts av delegationerna och anser
att det bifogade tillvägagångssättet i detta skede är det enda möjliga för att genomföra Europeiska rådets
slutsatser.
3. De föreslagna sammanslagningarna bör genomföras så snart som detta är praktiskt möjligt och bör ha
genomförts fullt ut i början av 2001.

(1) EGT L 149, 23.6.2000 (rådets arbetsordning, artikel 2).
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BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER R¯DSKONSTELLATIONER
A. Följande rådskonstellationer kan sammankallas:
Allmänna frågor
Jordbruk
Ekonomiska och finansiella frågor
Miljö
Transport och telekommunikation
Sysselsättning och socialpolitik (1)
Fiske
Industri och energi
Rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänst
Inre marknaden, konsumentfrågor och turism
Forskning
Budget
Kultur
Biståndsfrågor
Utbildning och ungdomsfrågor
Hälso- och sjukvård
B. Ordförandeskapet kommer att organisera rådets dagordningar genom att samla sammanhörande frågor för att
underlätta för berörda nationella företrädare att delta, särskilt när en viss rådskonstellation skall behandla klart
urskiljbara ämnesgrupper.
C. Varje medlemsstat får avgöra på vilket sätt den skall företrädas i rådet enligt artikel 203 i EG-fördraget.
D. Rådet skall senast i juli 2001 granska förteckningen över rådskonstellationer bland annat mot bakgrund av den
erfarenhet man fått av att organisera möten som följer på varandra.

(1) ˜ndringen av namnet på denna konstellation återspeglar ändringar i fördraget.
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UTTALANDEN OM FÖRTECKNINGEN ÖVER R¯DSKONSTELLATIONER

1. Uttalande från den franska delegationen (SN 3106/00)
Frankrike anser att omgrupperingen av konstellationerna rådet (telekommunikation) och rådet (transport) i
enlighet med den förteckning som föreslagits av ordförandeskapet inte är en realistisk hypotes. Då dagordningarna för dessa två konstellationer vanligtvis är långa och de har täta möten kan det på god grund
befaras att det förslag till omgruppering som framlagts av ordförandeskapet kommer att bli svårt att
realisera.
Med hänsyn till denna ståndpunkt kan Frankrike inte stödja ordförandeskapets förslag. Frankrike kommer
dock inom ramen för sitt kommande ordförandeskap att noga respektera målsättningen för omgrupperingen av rådskonstellationerna, i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådet i Helsingfors.

2. Uttalande från den irländska delegationen (SN 3105/00)
Irland har anslutit sig till beslutet att godkänna förslaget om rådskonstellationer. Därmed ville vi uttrycka
vårt stöd för slutsatserna från Europeiska rådet i Helsingfors, särskilt beträffande minskningen av antalet
rådskonstellationer för att förbättra konsekvensen och överensstämmelsen i rådets arbete.
Irland välkomnar det framsteg som beslutet innebär men vill ändå framföra sin synpunkt om att rådets
effektivitet skulle ha stärkts ytterligare genom inrättandet av en rådskonstellation för konkurrenskraft med
uppgift att föra samman rådets arbete inom ett antal specialistområden med inbördes samband. Vi noterar
att det i beslutet finns en bestämmelse om att rådet i juli 2001 på nytt skall granska förteckningen över
rådskonstellationerna mot bakgrund av utvecklingen under den mellanliggande tiden och Europeiska rådets
slutsatser i frågan. Vi kommer att noga bevaka de nya arrangemangen för att fastställa hur effektivt de
behandlar konkurrenskraftfrågan, mot bakgrund också av resultatet från Europeiska rådet i Lissabon.

3. Uttalande från den danska delegationen
Danmark ställer sig positivt till att åtgärder vidtas för att rationalisera rådets arbete och göra det effektivare
och stöder följaktligen målet att minska det antal konstellationer som rådet sammanträder i.
När rådet granskar förteckningen över rådskonstellationer år 2001 kommer Danmark att eftersträva att
 rådet (inre marknaden) och rådet (industri) slås samman,
 konsumentfrågor behandlas av en separat rådskonstellation (konsumentfrågor) (som eventuellt sammanträder i omedelbar anslutning till andra rådskonstellationer),
 energifrågor behandlas av en separat rådskonstellation (energi) (som i regel eventuellt sammanträder i
omedelbar anslutning till rådet (industri)
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