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Formandskabets Konklusionerdet Europæiske Råd i Santa Maria da 
Feiraden 19. Og 20. Juni 2000 

1. Det Europæiske Råd holdt møde i Santa Maria da Feira den 19. og 20. juni. Ved 
indledningen af drøftelserne havde Det Europæiske Råd og formanden for Europa-
Parlamentet, Nicole Fontaine, en udveksling af synspunkter om de væsentligste 
spørgsmål, der er under drøftelse.  

I. FORBEREDELSE AF FREMTIDEN  

2. På baggrund af den fornyede offentlige debat om og interesse for Den Europæiske 
Unions fremtid har Det Europæiske Råd taget en række væsentlige skridt, der skal tage 
de udfordringer op, som EU står overfor i den nærmeste fremtid.  

A. Regeringskonferencen om reform af institutionerne  

3. Det Europæiske Råd noterer sig og ser positivt på formandskabets rapport om 
regeringskonferencen. Formandskabets rapport viser de betydelige fremskridt, som 
konferencen har opnået i sin behandling af de traktatændringer, der skal sikre, at EU 
fortsat efter udvidelsen har institutioner, der fungerer efter hensigten, og som er effektive 
og legitime. Det Europæiske Råd finder navnlig, at de bestemmelser om tættere 
samarbejde, der er indført i Amsterdam-traktaten, bør indgå i konferencens fremtidige 
arbejde under hensyntagen til behovet for sammenhæng og solidaritet i et udvidet EU. 
Konferencen kan arbejde videre på et solidt grundlag, således at der kan opnås en samlet 
aftale i december i overensstemmelse med den tidsplan, som blev fastlagt af Det 
Europæiske Råd i Köln og Helsingfors.  

B. Charter om grundlæggende rettigheder  

4. Det Europæiske Råd udtrykte sin dybtfølte deltagelse over for Roman Herzog og 
påskønnede hans uvurderlige personlige bidrag til forsamlingens arbejde. Ignacio 
Mendez de Vigo, næstformand for den forsamling, der har til opgave at udarbejde et 
udkast til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, orienterede 
Det Europæiske Råd om det igangværende arbejde.  

5. Forsamlingen opfordres indtrængende til at fortsætte sit arbejde i overensstemmelse 
med tidsplanen i mandatet fra Det Europæiske Råd i Köln, således at der kan forelægges 
et udkast forud for Det Europæiske Råd i oktober 2000.  

C. Fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik  

6. Det Europæiske Råd bekræfter på ny sit tilsagn om at etablere en fælles europæisk 
sikkerheds- og forsvarspolitik, der er i stand til at styrke EU's aktioner udadtil gennem 
udvikling af såvel en militær som en civil krisestyringskapacitet under fuld overholdelse 
af principperne i FN-pagten.  

7. Det Europæiske Råd ser positivt på formandskabets rapport, der er godkendt af Rådet, 
om styrkelse af den fælles europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik samt de dertil 
knyttede dokumenter (jf. bilag I). Der er opnået tilfredsstillende fremskridt med hensyn 
til opfyldelsen af mandatet fra Helsingfors om de militære såvel som de civile aspekter 
af krisestyring. I denne forbindelse noterer Det Europæiske Råd sig den gradvise 



 

udvikling af Den Politiske og Sikkerhedspolitiske Interimskomité samt de midlertidige 
militære organer, der blev oprettet i Helsingfors.  

8. En forbedring af den europæiske militærkapacitet er fortsat central for den fælles 
europæiske sikkerheds- og forsvarspolitiks troværdighed og effektivitet. Det Europæiske 
Råd er fast besluttet på at opfylde de overordnede mål i 2003, således som det blev 
besluttet i Helsingfors. I denne forbindelse ser Det Europæiske Råd frem til 
kapacitetsbidragskonferencen senere i år, hvor medlemsstaterne vil komme med 
indledende nationale bidrag, og til oprettelsen af en gennemgangsmekanisme, der skal 
måle de fremskridt, der gøres for at nå disse mål. Den nødvendige åbenhed og dialog 
mellem EU og NATO vil blive sikret, og der vil blive trukket på NATO's ekspertise med 
hensyn til kravene til kapacitetsmål.  

9. Der er fastlagt principper og modaliteter for ordninger, der skal gøre det muligt for 
europæiske NATO-medlemmer uden for EU og andre lande, der ansøger om EU-
medlemsskab, at bidrage til EUs militære krisestyring. Der er fastlagt principper for 
konsultation med NATO om militære spørgsmål og modaliteter for udvikling af 
forbindelserne mellem EU og NATO på fire områder, der omfatter sikkerhedsspørgsmål, 
kapacitetsmål, betingelserne for EU's adgang til NATO's aktiver samt fastlæggelse af 
permanente konsultationsordninger.  

10. Alle partnertredjelande opfordres til at bidrage til forbedringen af den europæiske 
kapacitet. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på de tilsagn, som Tyrkiet, Norge, 
Polen og Den Tjekkiske Republik har fremsat, og som vil øge omfanget af den kapacitet, 
der er til rådighed for EU-ledede operationer.  

11. Det Europæiske Råd er tilfreds med nedsættelsen og afholdelsen af det første møde i 
udvalget vedrørende de civile aspekter af krisestyring; det ser ligeledes positivt på, at der 
er fastsat prioriterede områder for målsætninger inden for de civile aspekter af 
krisestyring samt specifikke mål for civil politikapacitet. Med henblik herpå har 
medlemsstaterne, der samarbejder på frivillig basis, forpligtet sig til senest i 2003 at 
kunne stille op til 5 000 politifolk til rådighed for internationale missioner inden for 
spektret af konfliktforebyggelses- og krisestyringsoperationer. Medlemsstaterne har også 
forpligtet sig til at kunne udvælge og udsende op til 1 000 politifolk inden for 30 dage. 
Det Europæiske Råd ser ligeledes med tilfredshed på, at Kommissionen er parat til at 
bidrage til civil krisestyring inden for sine kompetenceområder.  

12. Det Europæiske Råd understreger, at EU i sin tilgang til konfliktforebyggelse og 
krisestyring er besluttet på at opfylde sine forpligtelser med hensyn til Petersberg-
opgaverne, hvortil der henvistes i Helsingfors, fuldt ud. Det opfordrer det kommende 
formandskab til sammen med generalsekretæren/den højtstående repræsentant at fremme 
arbejdet inden for Rådet (almindelige anliggender) i overensstemmelse med de 
mandater, der er omhandlet i formandskabets rapport, og til at forelægge en samlet 
rapport fra formandskabet til Det Europæiske Råd i Nice. De permanente politiske og 
militære strukturer bør være på plads snarest muligt efter mødet i Nice.  

D. Udvidelsen  

13. Det Europæiske Råd bekræfter på ny, at EU prioriterer udvidelsesprocessen, og det 
noterer sig med tilfredshed de betydelige fremskridt, der er sket i forhandlingerne siden 
Det Europæiske Råd i Helsingfors (jf. bilag II). Det udtrykker navnlig tilfredshed med, at 
der er indledt tiltrædelsesforhandlinger med Malta, Rumænien, Slovakiet, Letland, 



 

Litauen og Bulgarien, og at der allerede er opnået de første konkrete resultater. Det 
Europæiske Råd mener, at det skulle være muligt at indlede forhandlinger inden for alle 
områder af gældende fællesskabsret med de ansøgerlande, der er længst fremme i 
forberedelserne, så tidligt som muligt i 2001.  

14. Det Europæiske Råd ser endvidere positivt på, at alle områder af gældende 
fællesskabsret undtagen "institutioner" nu er åbne for forhandlinger med Cypern, 
Ungarn, Polen, Estland, Den Tjekkiske Republik og Slovenien. Det noterer sig også at 
der allerede er gjort betydelige fremskridt i flere forhandlingsafsnit.  

15. Det Europæiske Råd understreger på ny EU's tilsagn om at opretholde dynamikken i 
tiltrædelsesprocessen. Alle ansøgerlande vil fortsat blive vurderet på grundlag af egne 
resultater. I overensstemmelse med princippet om differentiering er det muligt for 
ansøgerlandene at indhente de lande, der har indledt forhandlingerne på et tidligere 
tidspunkt.  

16. Det Europæiske Råd minder om at fremskridtene i forhandlingerne - ud over at finde 
løsninger på forhandlingsspørgsmålene - forudsætter, at ansøgerlandene indarbejder 
gældende fællesskabsret i deres nationale lovgivning, og især at de er i stand til effektivt 
at gennemføre og håndhæve den. Selv om der allerede er gjort fremskridt, kræver dette 
en væsentlig indsats fra ansøgerlandenes side med hensyn til at fortsætte deres nationale 
reformer, navnlig gennem en styrkelse af de administrative og retlige strukturer. EU vil 
nøje overvåge ansøgerlandenes præstationer. Med henblik herpå opfordres 
Kommissionen til at aflægge rapport til Rådet om sine vurderinger. Det Europæiske Råd 
i Nice vil gøre status over de fremskridt, der er sket med hensyn til udvidelsen, og drøfte, 
hvordan tiltrædelsesprocessen kan fremmes.  

17. Med hensyn til Tyrkiet noterer Det Europæiske Råd sig dette ansøgerlands initiativer 
med henblik på at opfylde tiltrædelseskriterierne. I overensstemmelse med 
konklusionerne fra Helsingfors afventer Det Europæiske Råd konkrete fremskridt især 
vedrørende menneskerettighederne, retsstatsprincippet og domstolssystemet. 
Kommissionen bør aflægge rapport til Rådet om de fremskridt, der sker i forberedelsen 
af processen med den analytiske gennemgang af gældende fællesskabsret sammen med 
Tyrkiet. Kommissionen anmodes endvidere om på baggrund af ovenstående snarest 
muligt at fremsætte forslag til den samlede finansielle ramme for bistand til Tyrkiet og til 
tiltrædelsespartnerskabet.  

18. Det Europæiske Råd understreger betydningen af at sikre fortsat støtte til udvidelsen 
og i den forbindelse behovet for at stille relevante oplysninger til rådighed for den brede 
offentlighed i såvel medlemsstaterne som ansøgerlandene.  

BILAG II  

FORMANDSKABETS RAPPORT OM UDVIDELSESPROCESSEN  

En af det portugisiske formandskabs hovedprioriteter har været at fremskynde den 
udvidelsesproces, der på nuværende tidspunkt er i gang med de tretten ansøgerlande.  

Hvad angår de ansøgerlande, som der blev indledt tiltrædelsesforhandlinger med i marts 
1997, dvs. Cypern, Ungarn, Polen, Estland, Den Tjekkiske Republik og Slovenien, har det 
portugisiske formandskab til opfølgning af konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Köln 
indledt forhandlinger om de kapitler, der ikke er blevet drøftet tidligere, og hvoraf nogle er 
særligt komplekse: regionalpolitik, finanskontrol, finansielle bestemmelser og 



 

budgetbestemmelser, retlige og indre anliggender, fri bevægelighed for personer samt 
landbrug. Forhandlingerne om kapitlet om institutionerne vil naturligvis som planlagt først 
blive indledt efter afslutningen af regeringskonferencen om reformen af institutionerne.  

Det portugisiske formandskab har endvidere bestræbt sig på at gøre fremskridt i 
forhandlingerne om alle de øvrige kapitler, der er blevet taget op på et tidligere tidspunkt. På 
den måde har det været muligt foreløbig at afslutte kapitlet om den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik med alle de nævnte ansøgerlande, kapitlet om selskabsret med Cypern, 
Estland og Slovenien, kapitlet om social- og arbejdsmarkedspolitik med Cypern, kapitlet om 
fiskeri med Cypern og Estland, kapitlet om forbindelser med tredjelande med Estland og 
Den Tjekkiske Republik, kapitlet om toldunionen med Den Tjekkiske Republik, kapitlet om 
frie kapitalbevægelser med Estland og kapitlet om finanskontrol med Ungarn, Slovenien, 
Cypern og Polen. Endvidere har det været muligt foreløbig at afslutte kapitlerne om 
telekommunikation og informationsteknologi og industripolitik med Ungarn.  

Ovennævnte resultater blev konkretiseret under to forhandlingsrunder med bilaterale 
konferencer på stedfortræderplan i april og maj og blev bekræftet under en 
forhandlingsrunde på ministerplan i juni.  

Sideløbende hermed og i overensstemmelse med mandatet fra Det Europæiske Råd i 
Helsingfors indledte det portugisiske formandskab i februar formelt 
tiltrædelsesforhandlingerne med Rumænien, Slovakiet, Letland, Litauen, Bulgarien og 
Malta. Således har EU under det portugisiske formandskab afholdt bilaterale 
forhandlingskonferencer med tolv ansøgerlande på én gang.  

I overensstemmelse med idéen fra Helsingfors om, at der ikke må indføres nye tunge 
procedurer, og på basis af det anerkendte princip om, at ansøgerlandene skal vurderes på 
grundlag af deres egne resultater, har det portugisiske formandskab på basis af et forslag fra 
Kommissionen og efter at have hørt medlemsstaterne opstillet et differentieret 
forhandlingsprogram med disse ansøgerlande. På den måde har det været muligt at indlede 
konkrete forhandlinger med disse seks ansøgerlande om uddannelse og erhvervsuddannelse, 
videnskab og forskning, små og mellemstore virksomheder, forbindelser med tredjelande og 
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Ud over denne fælles gruppe af kapitler for disse 
ansøgerlande er der tillige blevet indledt forhandlinger om statistikker og konkurrencepolitik 
med Letland, Litauen og Slovakiet, om kultur og audiovisuel politik med Bulgarien, Malta, 
Letland, Litauen og Slovakiet og om industripolitik og telekommunikation og 
informationsteknologi med Malta.  

Der er opnået følgende forhandlingsresultater med disse ansøgerlande. Foreløbig er alle de 
fem kapitler, der er blevet indledt med Rumænien under det portugisiske formandskab, 
blevet afsluttet; af de otte kapitler, der er blevet indledt med Slovakiet, er forhandlingerne 
om seks af dem foreløbig blevet afsluttet, så der nu kun er konkurrencepolitik og kultur og 
audiovisuel politik tilbage; af de otte kapitler, der også er blevet indledt med Letland og 
Litauen, mangler nu kun kultur og audiovisuel politik, forbindelser med tredjelande og 
konkurrencepolitik at blive foreløbig afsluttet; i forhandlingerne med Bulgarien er fire af de 
seks indledte kapitler foreløbig blevet afsluttet, således at kultur og audiovisuel politik og 
forbindelser med tredjelande er tilbage, endelig er det ud af de otte kapitler, der er blevet 
indledt med Malta, nu kun kapitlet om kultur og audiovisuel politik, der mangler at blive 
foreløbig afsluttet. For at kunne nå ovennævnte resultater med disse ansøgerlande har det 
portugisiske formandskab afholdt to konferencerunder på stedfortræderplan og to på 
ministerplan.  



 

Det skal især på grund af den symbolske værdi bemærkes, at de forhandlingsrunder, der 
fandt sted på ministerplan den 13. og 14. juni, og som bekræftede det portugisiske 
formandskabs resultater, for første gang omfattede alle tolv ansøgerlande, således at 
ansøgerlandene ikke længere er adskilt i grupper.  

Ud over selve forhandlingerne, hvor det portugisiske formandskabs planlagte program er 
blevet opfyldt fuldt ud, er det endvidere blevet tilstræbt at fremskynde andre elementer i 
udvidelsesprocessen.  

Der er blevet oprettet et associeringsråd med Tyrkiet, det første i lang tid, der vil bidrage til 
at muliggøre en effektiv integration af dette ansøgerland i førtiltrædelsesprocessen som 
fastlagt af Det Europæiske Råd i Helsingfors.  

Det har endvidere i EU været muligt at nå til enighed om en finansforordning for Cypern og 
Malta, som skaber betingelser for en effektiv videreførelse af disse to ansøgerlandes 
førtiltrædelsesbestræbelser, og som gør det muligt formelt at godkende de respektive 
tiltrædelsespartnerskaber.  


