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Caption: Dit uittreksel van de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad die te Göteborg in Zweden

bijeenkwam, is een voorbeeld van de rol die de Europese Raad in het vaststellen van de globale richtsnoeren voor het

economisch beleid speelt. De Europese Raad is ingenomen met de globale richtsnoeren voor het economisch beleid en

beveelt de Raad aan er zijn goedkeuring aan te hechten.
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Europese Raad van Göteborg (15 en 16 juni 2001)
Conclusies van het voorzitterschap

1. De Europese Raad kwam op 15 en 16 juni in Göteborg bijeen om een politieke koers voor de Unie uit te 
stippelen. Hij

- bevestigde de doorbraken bij de onderhandelingen, kwam een kader overeen voor de succesvolle 
voltooiing van de uitbreiding en zette het debat over de toekomst van de Unie voort;

- kwam een strategie voor duurzame ontwikkeling overeen en voegde de milieudimensie toe aan het proces 
van Lissabon voor werkgelegenheid, economische hervorming en sociale samenhang;

- gaf richtsnoeren voor het economisch beleid om groei te ondersteunen en structurele hervormingen aan te 
moedigen;

- verklaarde vastberaden te zijn gezamenlijk op te treden in de huidige crises, met name in het Midden-
Oosten en de Westelijke Balkan.

2. Aan het begin van de besprekingen vond er een gedachtewisseling over de belangrijkste thema's plaats 
met de voorzitter van het Europees Parlement, mevrouw Nicole Fontaine.

[…]

III. VOLLEDIGE WERKGELEGENHEID EN KWALITEIT VAN DE ARBEID IN EEN 
CONCURRERENDE UNIE - FOLLOW-UP VAN DE EUROPESE RAAD VAN STOCKHOLM

De algemene economische vooruitzichten en de globale richtsnoeren voor het economisch beleid

33. De economische prestaties van de EU zijn er het voorbije jaar aanzienlijk op vooruitgegaan. De groei lag 
hoog en de werkloosheid daalde tot het laagste peil in tien jaar. Sindsdien is de internationale economische 
context aanmerkelijk verslechterd en moesten de groeiprognoses in de Unie worden afgezwakt. De grote 
interne markt, gekoppeld aan de euro, verschaft evenwel een sterke en stabiele basis voor de binnenlandse 
groei, met minder risico van wisselkoersschommelingen. De fundamentele economische parameters in 
Europa blijven goed.

34. De Unie zal de economische beleidsstrategie die in de globale richtsnoeren voor het economisch beleid 
is vervat, vastberaden blijven uitvoeren. Zij moet een op groei en stabiliteit gericht macro-economisch beleid 
blijven voeren. De begrotingen, na correctie voor de conjunctuurontwikkeling, moeten de komende jaren in 
evenwicht komen of blijven of een overschot vertonen overeenkomstig de in de globale richtsnoeren voor 
het economisch beleid aangegeven basis. Waar nodig moeten de automatische stabilisatoren kunnen werken. 
Opkomende inflatiedruk moet worden bestreden via op de aanbodzijde gerichte maatregelen waarmee de 
knelpunten op de arbeids- en de productmarkten worden weggewerkt en door waar nodig de vraag onder 
controle te houden door fiscale maatregelen. Op die manier wordt bijgedragen tot een monetair klimaat dat 
gunstig is voor economische groei en een aanhoudende toename van de werkgelegenheid.

35. De modernisering van de Europese economie moet krachtdadig worden voortgezet om het strategische 
doel van de Unie te bereiken. Het is van vitaal belang dat de structurele hervormingen, gericht op meer 
concurrentie op de markten voor goederen, diensten en kapitaal, snel worden uitgevoerd. Het streven naar 
vereenvoudiging van het regelgevingskader van de interne markt moet worden voortgezet. Alleen een 
vastberaden beleid in die zin biedt de waarborg dat de virtueuze cirkel van meer banen en toenemende 
welvaart in de EU-economie van de voorbije jaren kan aanhouden. De lidstaten moeten gebruikmaken van 
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de volledige arbeidsreserve van de Unie door het vrouwen gemakkelijker te maken zich op de arbeidsmarkt 
te begeven en de arbeidsdeelname van ouderen te verhogen.

36. De Europese Raad is ingenomen met de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB's) en 
beveelt de Raad aan er zijn goedkeuring aan te hechten. De integratie van de bevordering van duurzame 
ontwikkeling in de GREB's is een heuglijke ontwikkeling. Overeenkomstig de algemene richtsnoeren van de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad staan de GREB's centraal in de beleidscoördinatie op 
economisch gebied.

[…]

BIJLAGE III
DOCUMENTEN VOORGELEGD AAN DE EUROPESE RAAD VAN GÖTEBORG

[…]

Aanbeveling van de Raad van 15 juni 2001 over de globale richtsnoeren voor het economisch beleid

[…]
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