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Slutsatser – 14 december 2017

I.

SÄKERHET OCH FÖRSVAR
Med hänvisning till sina slutsatser från december 2016 och juni 2017 har Europeiska rådet
sett över de framsteg som uppnåtts på området säkerhet och försvar och
•

välkomnar inrättandet av ett ambitiöst och inkluderande permanent strukturerat
samarbete (Pesco) och betonar att det är viktigt att de första projekten genomförs
snabbt, uppmanar de deltagande medlemsstaterna att fullgöra sina nationella
genomförandeplaner samt

•

efterlyser ytterligare arbete med Europeiska försvarsfonden, och framför allt ett snabbt
antagande under 2018 av det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, i
tid så att de första kapacitetsprojekten kan finansieras under 2019,

•

förväntar sig att rådet ska slutföra den övergripande översynen av Athenamekanismen
för finansiering av de gemensamma kostnaderna för EU:s militära uppdrag och insatser,

•

uppmanar rådet att under våren 2018 anta en rekommendation om ett nytt särskilt
instrument som omfattar alla behov i fråga om kapacitetsuppbyggnad till stöd för
säkerhet och utveckling efter 2020,

•

efterlyser fortsatt arbete med genomförandet av alla förslag om samarbetet mellan EU
och Nato, däribland de ytterligare förslag som man enades om i december,

•

uppmanar den höga representanten, kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta
arbetet med militär rörlighet, inom ramen för både det permanenta strukturerade
samarbetet och samarbetet mellan EU och Nato,

•

uppmanar den höga representanten att rapportera i juni 2018 om det arbete som har
utförts för att stärka den civila GSFP och att i samråd med medlemsstaterna och
kommissionen upprätta en civil GSFP-pakt under 2018.

Europeiska rådet kommer att återkomma till dessa frågor i juni 2018.
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II.

DEN SOCIALA DIMENSIONEN, UTBILDNING OCH KULTUR
Ledarna betonade vikten av den sociala, utbildningsrelaterade och kulturella dimensionen av
vår politik när det gäller att föra européerna samman och bygga vår gemensamma framtid. I
enlighet med fördragen kvarstår medlemsstaterna som huvudansvariga för dessa områden
men mycket kan uppnås genom samarbete, samtidigt som subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna respekteras fullt ut.
DEN SOCIALA DIMENSIONEN
Vid toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg erinrade man om behovet av att sätta
människorna främst, vidareutveckla unionens sociala dimension på grundval av ett
gemensamt åtagande och fastställda befogenheter och främja konvergens genom insatser på
alla nivåer, däribland av arbetsmarknadens parter. Som ett första steg bör man arbeta med
följande:
•

Att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter på unions- och
medlemsstatsnivå med vederbörligt beaktande av respektive befogenheter.
Kommissionen uppmanas att föreslå lämplig övervakning.

•

Att underlätta en välfungerande social dialog på alla nivåer, däribland en "ny start för
den sociala dialogen" på EU-nivå.

•

Att göra skyndsamma framsteg med pågående ärenden inom det sociala området på EUnivå samt vara beredd att behandla framtida initiativ som kommissionen har
tillkännagett i sitt arbetsprogram för 2018.

•

Att följa upp prioriteringarna i EU:s handlingsplan för att åtgärda löneklyftan mellan
kvinnor och män.

•

Att uppnå ytterligare resultat med den nya kompetensagendan för Europa, med särskild
inriktning under 2018 på genomförandet av rådets rekommendation om
kompetenshöjningsvägar, som riktar sig till de personer som har störst kompetensbehov.

Europeiska rådet kommer att återkomma till alla dessa frågor i mars 2018 för att säkerställa
lämplig uppföljning.

EUCO 19/1/17 REV 1

2

SV

Slutsatser – 14 december 2017

UTBILDNING OCH KULTUR
Utbildning och kultur är grundläggande för att bygga upp inkluderande och sammanhållna
samhällen och upprätthålla vår konkurrenskraft. I Göteborg uttryckte vi beredvillighet att göra
mer på dessa områden, där EU fyller en viktig kompletterande och stödjande funktion. Till
följd av detta uppmanar Europeiska rådet medlemsstaterna, rådet och kommissionen att i
enlighet med sina respektive befogenheter fortsätta arbetet i syfte att
•

intensifiera rörlighet och utbyten, bland annat genom ett betydligt stärkt, inkluderande
och utökat Erasmus+-program,

•

stärka de strategiska partnerskapen i EU mellan lärosäten och uppmuntra att det
senast 2024 ska finnas ett tjugotal "Europauniversitet" som består av nätverk som
skapas av universiteten själva runtom i EU, vilket ger studenter möjlighet att ta examen
genom att kombinera studier i flera EU-länder och bidrar till de europeiska
universitetens internationella konkurrenskraft,

•

förbättra språkinlärningen så att fler unga människor kommer att tala minst två
europeiska språk utöver sitt modersmål,

•

främja studenters rörlighet och deltagande i utbildningsaktiviteter och kulturella
aktiviteter, bland annat genom ett "europeiskt studentkort ",

•

främja samarbete mellan medlemsstaterna kring ömsesidigt erkännande av
examensbevis för högre utbildning och sekundärutbildning inom lämpliga ramar,

•

dra nytta av Europaåret för kulturarv för att öka medvetenheten om kulturens och
kulturarvets sociala och ekonomiska betydelse.

Kommissionen uppmanas att vid behov lägga fram förslag till rådsrekommendationer under
våren 2018 med sikte på ett antagande i rådet så snart som möjligt.
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Europeiska rådet uppmanar också kommissionen, rådet och medlemsstaterna att undersöka
möjliga åtgärder avseende
•

kompetensutmaningarna i samband med digitalisering, cybersäkerhet, mediekompetens
och artificiell intelligens,

•

behovet av en inkluderande utbildningsstrategi som är innovationsdriven och baserad på
livslångt lärande,

•

de rättsliga och finansiella ramvillkoren för utveckling av den kulturella och kreativa
sektorn och kulturarbetares rörlighet.

Frågan om budgetmedel för ovanstående verksamhet kommer att tas upp inom ramen för
nästa fleråriga budgetram.
III. KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Europeiska rådet välkomnar resultatet av toppmötet One Planet Summit som hölls i Paris
den 12 december 2017 med målet att öka den offentliga och privata finansieringen till stöd för
klimatåtgärder, med anledning av FN:s klimatkonferens COP 23 i Bonn den 6–17 november
2017 och inför COP 24 som ska hållas i Katowice där genomförandepaketet för Parisavtalet
ska antas. Europeiska rådet bekräftar på nytt EU:s och dess medlemsstaters åtagande att
snabbt och fullständigt genomföra Parisavtalet och fortsätta att inta en ledande roll i kampen
mot klimatförändringar, bland annat genom antagande på EU-nivå av lagstiftningsförslag som
håller på att behandlas.
IV.

JERUSALEM
EU bekräftar sitt starka stöd för tvåstatslösningen och i detta sammanhang är EU:s ståndpunkt
om Jerusalem alltjämt oförändrad.
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