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Conclusies van het Voorzitterschap Europese Raad van Santa Maria da 
Feira 19 en 20 juni 2000 

1. De Europese Raad is op 19 en 20 juni in Santa Maria da Feira bijeengekomen. Aan 
het begin van de besprekingen wisselden de Europese Raad en de voorzitter van het 
Europees Parlement, mevrouw Nicole Fontaine, van gedachten over de belangrijkste te 
bespreken punten.  

I. VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST  

2. Tegen de achtergrond van de hernieuwde maatschappelijke discussie over en 
belangstelling voor de toekomst van de Europese Unie, heeft de Europese Raad een 
aantal belangrijke maatregelen genomen om de uitdagingen waarmee de Unie in de 
onmiddellijke toekomst geconfronteerd wordt het hoofd te bieden.  

A. Intergouvernementele Conferentie over de hervorming van de instellingen  

3. De Europese Raad neemt nota van en is ingenomen met het verslag van het 
voorzitterschap over de Intergouvernementele Conferentie. Uit het verslag van het 
voorzitterschap blijken de aanmerkelijke vorderingen die de Conferentie heeft gemaakt 
bij de bespreking van de verdragswijzigingen die ervoor zullen zorgen dat de Unie ook 
na de uitbreiding beschikt over goed functionerende, doeltreffende en legitieme 
instellingen. De Europese Raad is met name van oordeel dat de in het Verdrag van 
Amsterdam opgenomen bepalingen inzake nauwere samenwerking deel van de 
toekomstige werkzaamheden van de Conferentie moeten uitmaken, met inachtneming 
van de noodzaak van samenhang en solidariteit in een uitgebreide Unie. Aan de hand 
van het verslag van het voorzitterschap kan de Conferentie op een hechte basis verder 
werken zodat in december, in overeenstemming met het door de Europese Raden van 
Keulen en Helsinki vastgestelde tijdschema, een algemeen akkoord kan worden bereikt.  

B. Handvest van grondrechten  

4. De Europese Raad sprak zijn oprechte medeleven uit met de heer Roman Herzog en 
uitte zijn waardering voor diens onschatbare persoonlijke bijdrage aan de 
werkzaamheden van de Conventie. De heer Ignacio Mendez de Vigo, vice-voorzitter van 
de Conventie waaraan de opstelling van een ontwerp-Handvest van grondrechten van de 
Europese Unie is toevertrouwd, heeft de Europese Raad over de lopende 
werkzaamheden geïnformeerd.  

5. De Conventie wordt aangespoord om haar werkzaamheden in overeenstemming met 
het in het mandaat van de Europese Raad van Keulen neergelegde tijdschema voort te 
zetten, zodat voorafgaand aan de Europese Raad in oktober 2000 een ontwerp-document 
wordt voorgelegd.  

C. Gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid  

6. De Europese Raad bevestigt opnieuw zijn verbintenis tot het opbouwen van een 
gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid waarmee het externe 
optreden van de Unie kan worden versterkt door de ontwikkeling van een vermogen 
voor militaire crisisbeheersing en een vermogen voor civiele crisisbeheersing, met 
volledige eerbiediging van het Handvest van de Verenigde Naties.  



 

7. De Europese Raad is ingenomen met het door de Raad goedgekeurde verslag van het 
voorzitterschap "Versterking van het gemeenschappelijk Europees veiligheids- en 
defensiebeleid" en bijbehorende documenten (zie bijlage I). Er is bevredigende 
vooruitgang geboekt bij de uitvoering van het mandaat van Helsinki inzake zowel de 
militaire als de civiele aspecten van crisisbeheersing. In dit verband neemt de Europese 
Raad nota van de geleidelijke ontwikkeling van het Interimcomité voor politieke en 
veiligheidsvraagstukken en de militaire interimorganen die in Helsinki zijn opgericht.  

8. Verbetering van de Europese militaire vermogens blijft van wezenlijk belang voor de 
geloofwaardigheid en doeltreffendheid van het gemeenschappelijk Europees veiligheids- 
en defensiebeleid. De Europese Raad is vastbesloten om de doelstellingen voor het 
hoofddoel in 2003 te verwezenlijken, als in Helsinki overeengekomen. In dit verband 
kijkt hij uit naar de Conferentie over de beschikbaarstelling van vermogens later dit jaar, 
waar de lidstaten eerste nationale verbintenissen zullen aangaan, en naar de instelling 
van een evaluatiemechanisme om de vorderingen naar deze doelstellingen te meten. Er 
zal zorg gedragen worden voor de noodzakelijke transparantie en dialoog tussen de Unie 
en de NAVO en wat betreft de vereisten voor vermogensdoelstellingen zal een beroep 
worden gedaan op NAVO-expertise.  

9. Er zijn beginselen en nadere regelingen vastgesteld om Europese NAVO-leden die 
niet tot de EU behoren en andere kandidaten voor toetreding tot de EU in staat te stellen 
tot de militaire crisisbeheersing van de EU bij te dragen. Ook zijn beginselen voor 
overleg met de NAVO over militaire kwesties en nadere regels voor de ontwikkeling van 
de betrekkingen EU/NAVO vastgelegd op vier gebieden die betrekking hebben op 
veiligheidskwesties, doelstellingen inzake vermogens, de modaliteiten voor de toegang 
van de EU tot NAVO-middelen en de vaststelling van permanente overlegregelingen.  

10. De Europese Raad verzoekt om bijdragen van alle derde partnerlanden tot de 
verbetering van de Europese vermogens. De Europese Raad verheugt zich over de 
aanbiedingen van Turkije, Noorwegen, Polen en Tsjechië, waardoor het gamma van 
vermogens dat voor door de EU geleide operaties beschikbaar is, zal worden uitgebreid.  

11. De Europese Raad verwelkomt de oprichting en eerste vergadering van het comité 
voor de civiele aspecten van crisisbeheersing, alsook de bepaling van de prioritaire 
gebieden voor doelstellingen ten aanzien van de civiele aspecten van crisisbeheersing en 
van specifieke doelen voor civiele politievermogens. In dit verband hebben de lidstaten, 
die op vrijwillige basis meewerken, zich ertoe verbonden dat zij in 2003 maximaal 5000 
politiefunctionarissen beschikbaar zullen kunnen stellen voor internationale missies die 
het gehele scala van conflictpreventie- en crisisbeheersingsoperaties bestrijken. De 
lidstaten hebben zich er tevens toe verbonden om binnen 30 dagen tot 1000 
politiefunctionarissen te kunnen aanwijzen en inzetten. De Europese Raad is ook 
ingenomen met de bereidheid van de Commissie om binnen haar werkterreinen tot de 
civiele crisisbeheersing bij te dragen.  

12. De Europese Raad benadrukt dat de Unie in haar aanpak van conflictpreventie en 
crisisbeheersing vastbesloten is om haar verantwoordelijkheid voor de Petersbergtaken, 
als bedoeld in Helsinki, volledig op zich te nemen. Hij verzoekt het komend 
voorzitterschap samen met de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger het werk 
binnen de Raad Algemene Zaken in overeenstemming met de in het verslag van het 
voorzitterschap genoemde mandaten voort te zetten en aan de Europese Raad in Nice 
een algemeen verslag van het voorzitterschap voor te leggen. De permanente politieke en 
militaire structuren moeten zo spoedig mogelijk na Nice worden opgezet.  



 

D. Uitbreiding  

13. De Europese Raad bevestigt opnieuw de prioriteit van het uitbreidingsproces voor de 
Unie en neemt met voldoening nota van de wezenlijke vooruitgang die sedert de 
Europese Raad van Helsinki bij de onderhandelingen is geboekt (zie bijlage II). Hij is 
met name ingenomen met de start van de toetredingsonderhandelingen met Malta, 
Roemenië, Slowakije, Letland, Litouwen en Bulgarije en met de eerste concrete 
resultaten die daarbij reeds bereikt zijn. De Europese Raad is van mening dat het 
haalbaar moet zijn om zo spoedig mogelijk in 2001 met de meest gevorderde van deze 
kandidaten onderhandelingen op alle gebieden van het acquis te openen.  

14. De Europese Raad is voorts verheugd over het feit dat alle gebieden van het acquis, 
met uitzondering van "instellingen", thans zijn opengesteld voor onderhandelingen met 
Cyprus, Hongarije, Polen, Estland, Tsjechië en Slovenië. Ook neemt hij er nota van dat 
op verscheidene gebieden waarover reeds onderhandeld wordt, aanmerkelijke 
vooruitgang is geboekt.  

15. De Europese Raad bevestigt opnieuw dat de Unie ernaar streeft om de dynamiek van 
het toetredingsproces vol te houden. Alle kandidaat-lidstaten zullen ook in de toekomst 
op eigen merites worden beoordeeld. In overeenstemming met het beginsel van 
differentiatie is het voor de kandidaten mogelijk om de landen waarmee de 
onderhandelingen eerder zijn begonnen, in te halen.  

16. De Europese Raad memoreert dat naast het vinden van oplossingen voor de 
vraagstukken waarover onderhandeld wordt, vooruitgang bij de onderhandelingen 
afhankelijk is van de opneming door de kandidaat-lidstaten van het acquis in hun 
nationale wetgeving en vooral van hun vermogen om het doeltreffend toe te passen en te 
handhaven. Hoewel er reeds vooruitgang is geboekt, vergt dit aanzienlijke inspanningen 
van de kandidaat-lidstaten bij het voortzetten van hun interne hervormingen, met name 
de versterking van hun administratieve en justitiële structuren. De Unie zal nauwlettend 
op de vorderingen van de kandidaat-lidstaten toezien. Hiertoe wordt de Commissie 
verzocht verslag over haar bevindingen uit te brengen aan de Raad. De Europese Raad 
van Nice zal de vorderingen inzake de uitbreiding evalueren en onderzoeken hoe het 
toetredingsproces moet worden voortgezet.  

17. Wat Turkije betreft, neemt de Europese Raad nota van de initiatieven van deze 
kandidaat-lidstaat om aan de toetredingscriteria te voldoen. Overeenkomstig de 
conclusies van Helsinki kijkt de Europese Raad uit naar concrete vooruitgang, met name 
op het gebied van mensenrechten, de rechtsstaat en justitie. De Commissie dient verslag 
aan de Raad uit te brengen over de vorderingen bij de voorbereiding van de analytische 
bestudering van het acquis met Turkije. De Commissie wordt tevens verzocht om in het 
licht van het bovenstaande zo spoedig mogelijk voorstellen in te dienen betreffende het 
ene financiële kader voor bijstand aan Turkije alsmede voor het toetredingspartnerschap.  

18. De Europese Raad beklemtoont dat het van belang is te zorgen voor blijvende steun 
voor de uitbreiding, en dat daartoe het grote publiek in zowel de lidstaten als de 
kandidaat-lidstaten goed moet worden voorgelicht.  

 

 

 



 

BIJLAGE II  

RAPPORT VAN HET VOORZITTERSCHAP BETREFFENDE HET 
UITBREIDINGSPROCES  

Het was één van de belangrijkste prioriteiten van het Portugese voorzitterschap een impuls 
te geven aan het thans lopende proces van de uitbreiding met de dertien landen die kandidaat 
zijn voor de toetreding.  

Ten aanzien van de kandidaat-lidstaten waarmee de toetredingsonderhandelingen zijn 
aangeknoopt in maart 1997, te weten Cyprus, Hongarije, Polen, Estland, Tsjechië en 
Slovenië, heeft het Portugese voorzitterschap, overeenkomstig de conclusies van de 
Europese Raad van Keulen, een aanvang gemaakt met de onderhandelingen over de 
hoofdstukken die nog niet besproken waren, waaronder een aantal buitengewoon complexe 
hoofdstukken behoren: regionaal beleid, financiële controle, financiële en 
begrotingsbepalingen, justitie en binnenlandse zaken, vrij verkeer van personen en 
landbouw. Met de onderhandelingen over het hoofdstuk betreffende de instellingen zal 
uiteraard en zoals voorzien worden gewacht tot de Intergouvernementele Conferentie over 
de hervorming van de instellingen is afgerond.  

Voorts heeft het Portugese voorzitterschap zich ingespannen om vooruitgang te boeken in de 
onderhandelingen over alle overige hoofdstukken waarover reeds eerder besprekingen waren 
geopend. Aldus kon met al die kandidaat-lidstaten het hoofdstuk gemeenschappelijk 
buitenlands- en veiligheidsbeleid voorlopig worden afgesloten, evenals in het geval van 
Cyprus, Estland en Slovenië het hoofdstuk over het vennootschapsrecht en, in het geval van 
Cyprus het hoofdstuk over het sociaal beleid, alsmede visserijbeleid, met Cyprus en Estland, 
de externe betrekkingen met Estland en Tsjechië, de Douane-unie met Tsjechië, het vrije 
kapitaalverkeer met Estland en de financiële controle met Hongarije, Slovenië, Cyprus en 
Polen. Met Hongarije konden voorts de hoofdstukken telecommunicatie en 
informatietechnologieën en industriebeleid voorlopig officieel worden afgesloten.  

De bovengenoemde resultaten zijn in april en mei bereikt tijdens twee bilaterale 
onderhandelingsrondes op het niveau van de plaatsvervangers en werden in juni bevestigd in 
een onderhandelingsronde op het niveau van de ministers.  

Tegelijkertijd heeft het Portugese voorzitterschap overeenkomstig het mandaat van de 
Europese Raad van Helsinki in februari officieel de toetredingsonderhandelingen geopend 
met Roemenië, Slowakije, Letland, Litouwen, Bulgarije en Malta. Aldus heeft de Unie 
onder het Portugese voorzitterschap voor het eerst gelijktijdig bilaterale 
onderhandelingsconferenties gehouden met twaalf kandidaat-lidstaten.  

In het licht van de te Helsinki naar voren gebrachte opvatting dat geen nieuwe zware 
procedures in het leven moeten worden geroepen, en op basis van het overeengekomen 
beginsel dat de kandidaat-lidstaten ieder afzonderlijk op hun merites moeten worden 
beoordeeld, heeft het Portugese voorzitterschap op basis van een Commissievoorstel en na 
de opvattingen van de lidstaten beluisterd te hebben, een gedifferentieerd programma 
opgesteld voor de onderhandelingen met de kandidaat-lidstaten. Zo konden met die zes 
kandidaat-lidstaten concrete onderhandelingen worden geopend over de hoofdstukken 
onderwijs en opleiding, wetenschap en onderzoek, kleine en middelgrote ondernemingen, 
externe betrekkingen en gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Aan dit geheel 
van hoofdstukken waarover met al die kandidaat-lidstaten is onderhandeld kan nog worden 
toegevoegd de opening van onderhandelingen over statistieken en mededingingsbeleid met 



 

Letland, Litouwen en Slowakije, over cultuur en audiovisueel beleid met Bulgarije, Malta, 
Letland, Litouwen en Slowakije en over industriebeleid en telecommunicatie en 
informatietechnologieën met Malta.  

Met die kandidaat-lidstaten zijn de volgende onderhandelingsresultaten bereikt: met 
Roemenië zijn voorshands alle 5 hoofdstukken afgesloten waarover onder het Portugese 
voorzitterschap onderhandelingen waren geopend; van de 8 hoofdstukken waarover met 
Slowakije onderhandelingen geopend zijn, zijn 6 hoofdstukken voorlopig afgesloten, zodat 
alleen de hoofdstukken mededingingsbeleid en cultuur en audiovisueel beleid resteren; van 
de 8 hoofdstukken waarover onderhandelingen zijn geopend met Letland en Litouwen zijn 
alleen de hoofdstukken cultuur en audiovisueel beleid, externe betrekkingen en mededinging 
nog niet voorlopig afgesloten; van de 6 hoofdstukken waarover onderhandelingen geopend 
waren met Bulgarije zijn er 4 waarover de onderhandelingen voorlopig zijn afgesloten, zodat 
alleen cultuur en audiovisueel beleid en externe betrekkingen resteren; van de 8 
hoofdstukken tenslotte waarover met Malta onderhandelingen zijn geopend konden alleen de 
onderhandeling over het hoofdstuk cultuur en audiovisueel beleid nog niet voorlopig worden 
afgerond. Het Portugese voorzitterschap heeft de bovengenoemde resultaten met deze 
kandidaat-lidstaten bereikt in de loop van twee conferentierondes op het niveau van de 
plaatsvervangers en nog twee rondes op ministerieel niveau.  

Met name om zijn symbolisch belang dient hierbij het feit te worden vermeld dat tijdens de 
onderhandelingsrondes op ministerieel niveau van 13 en 14 juni, waarop de resultaten van 
het Portugese voorzitterschap bevestigd werden, voor het eerst alle twaalf kandidaat-
lidstaten bijeen waren, waarmee aan de scheiding van de kandidaat-lidstaten in twee groepen 
een einde kwam.  

Parallel aan de eigenlijke onderhandelingen, waarin het programma van het Portugese 
voorzitterschap geheel werd afgewerkt, is getracht ook vorderingen te maken met betrekking 
tot andere onderdelen van het uitbreidingsproces.  

Voor het eerst sedert lange tijd heeft een associatieraad met Turkije plaatsgevonden, die 
ertoe zal bijdragen dat Turkije daadwerkelijk in het pretoetredingsproces kan worden 
geïntegreerd, overeenkomstig de besluiten van de Europese Raad van Helsinki.  

Ook heeft de Unie een akkoord kunnen bereiken over een financieel reglement voor Cyprus 
en Malta, waardoor de voorwaarden geschapen werden voor een doelmatige voortzetting 
van de pretoetredingsinspanningen van deze beide kandidaat-lidstaten en de respectieve 
toetredingspartnerschappen officieel konden worden goedgekeurd.  


