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Ordförandeskapets Slutsatser Europeiska Rådet i Santa Maria da 
Feiraden 19 - 20 juni 2000 

1. Europeiska rådet höll sitt möte i Santa Maria da Feira den 1920 juni 2000. Som 
inledning till överläggningarna diskuterade Europeiska rådet och Europaparlamentets 
ordförande Nicole Fontaine huvudfrågorna för diskussionerna.  

I. FÖRBEREDELSE INFÖR FRAMTIDEN  

2. Mot bakgrund av den nyväckta offentliga debatten om och intresset för Europeiska 
unionens framtid har Europeiska rådet vidtagit en rad viktiga åtgärder för att möta de 
utmaningar som unionen står inför under den närmaste framtiden.  

A. Regeringskonferensen om reformeringen av institutionerna  

3. Europeiska rådet noterar och välkomnar ordförandeskapets rapport om 
regeringskonferensen. Av ordförandeskapets rapport framgår de betydande framsteg som 
har uppnåtts vid konferensen när det gäller ändringar i fördraget som kommer att 
säkerställa att unionen även efter utvidgningen kommer att ha väl fungerande, effektiva 
och lagenliga institutioner efter utvidgningen. Europeiska rådet anser i synnerhet att de 
bestämmelser om närmare samarbete som infördes i Amsterdamfördraget bör ingå i 
konferensens framtida arbete samtidigt som behovet av enhetlighet och solidaritet i en 
utvidgad union respekteras. Konferensen kan arbeta vidare på en solid grund så att en 
övergripande överenskommelse kan nås i december i enlighet med den tidsplan som 
Europeiska rådet fastställde i Köln och Helsingfors.  

B. Stadga om de grundläggande rättigheterna  

4. Europeiska rådet uttryckte sin varma medkänsla med Roman Herzog och uttryckte sin 
uppskattning av hans ovärderliga personliga bidrag till konventets arbete. Ignacio 
Mendez de Vigo, vice ordförande för konventet för utarbetande av ett utkast till 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheter, redogjorde inför 
Europeiska rådet för det arbete som nu föreligger.  

5. Konventet uppmanas att fortsätta sitt arbete i enlighet med den tidsplan som 
fastställdes i mandatet från Europeiska rådet i Köln så att ett utkast till dokument skall 
kunna läggas fram före Europeiska rådets möte i oktober 2000.  

C. Den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken  

6. Europeiska rådet bekräftar sitt åtagande att skapa en gemensam europeisk säkerhets- 
och försvarspolitik som kan förstärka unionens externa verksamhet genom att bygga upp 
en militär krishanteringskapacitet liksom en civil sådan, i full överensstämmelse med 
principerna i Förenta nationernas stadga.  

7. Europeiska rådet välkomnar ordförandeskapets rapport "Förstärkning av den 
europeiska säkerhets- och försvarspolitiken" och därtill hörande dokument (se bilaga I), 
vilken godkänts av rådet. Tillfredsställande framsteg har gjorts för att fullgöra mandatet 
från Helsingfors när det gäller såväl de militära som de civila aspekterna av 
krishantering. I detta sammanhang noterar Europeiska rådet den successiva 



 

uppbyggnaden av den interimistiska kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik och de 
interimistiska militära organ som fastställdes i Helsingfors.  

8. Att förbättra den europeiska militära kapaciteten är av central betydelse för den 
gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitikens trovärdighet och effektivitet. 
Europeiska rådet är fast beslutet att år 2003 uppnå de huvudmål som man enades om i 
Helsingfors. I detta sammanhang ser Europeiska rådet fram emot konferensen om 
kapacitetsåtaganden senare i år, då medlemsstaterna kommer att göra inledande 
nationella åtaganden, och inrättandet av en översynsmekanism för att mäta de framsteg 
som görs för att uppnå dessa mål. Den nödvändiga öppenheten och dialogen mellan 
unionen och Nato kommer att säkerställas och expertis från Nato kommer att konsulteras 
i fråga om vad som krävs för dessa kapacitetsmål.  

9. Principer och metoder för arrangemang har fastställts så att det blir möjligt för 
europeiska Nato-medlemmar som inte är medlemmar i EU och andra länder som är 
kandidater till anslutning till EU att bidra till EU:s militära krishantering. Principer för 
samråd med Nato om militära frågor och villkor för att utveckla förbindelserna mellan 
EU och Nato har också fastställts inom fyra områden vilka omfattar säkerhetsfrågor, 
kapacitetsmål, villkor för EU:s tillgång till Natos resurser samt fastställande av fasta 
samrådsarrangemang.  

10. Alla tredje länder som är partnerländer uppmanas att bidra till att förbättra den 
europeiska kapaciteten. Europeiska rådet välkomnar erbjudandena från Turkiet, Norge, 
Polen och Tjeckiska republiken, som kommer att utöka omfattningen av den kapacitet 
som står till förfogande för EU-ledda operationer.  

11. Europeiska rådet välkomnar inrättandet av och det första mötet i kommittén för civila 
aspekter av krishantering samt fastställandet av prioriterade målområden när det gäller 
civila aspekter av krishantering och av särskilda mål för en civil poliskapacitet. I detta 
avseende har medlemsstaterna genom frivilligt samarbete åtagit sig att senast 2003 
kunna bidra med upp till 5 000 poliser för internationella uppdrag i form av olika 
operationer för konfliktförebyggande insatser och krishantering. Medlemsstaterna har 
också åtagit sig att kunna rekrytera och sätta in upp till 1 000 poliser inom 30 dagar. 
Europeiska rådet välkomnar också kommissionens vilja att bidra till civil krishantering 
inom sina verksamhetsområden.  

12. Europeiska rådet betonar unionens beslutsamhet att, i sin inställning till 
konfliktförebyggande och krishantering, i allt fullgöra sina skyldigheter enligt 
Petersberguppdragen i enlighet med vad som bestämdes i Helsingfors. Det uppmanar det 
tillträdande ordförandeskapet att tillsammans med generalsekreteraren/höge 
representanten arbeta vidare inom rådet (allmänna frågor) i enlighet med de mandat som 
anges i ordförandeskapets rapport och att lägga fram en övergripande rapport från 
ordförandeskapet till Europeiska rådet i Nice. De permanenta politiska och militära 
strukturerna bör inrättas så snart som möjligt efter mötet i Nice.  

D. Utvidgningen  

13. Europeiska rådet bekräftar unionens prioritering av utvidgningsprocessen och noterar 
med tillfredsställelse de väsentliga framstegen i förhandlingarna efter Europeiska rådet i 
Helsingfors (se bilaga II). Det välkomnar i synnerhet att anslutningsförhandlingar har 
inletts med Malta, Rumänien, Slovakien, Lettland, Litauen och Bulgarien och de första 
konkreta resultat som redan har uppnåtts. Europeiska rådet anser att det bör vara 



 

genomförbart att så tidigt som möjligt under år 2001 kunna inleda förhandlingar på alla 
områden av regelverket med de kandidatländer som har nått längst.  

14. Europeiska rådet välkomnar vidare att förhandlingar med Cypern, Ungern, Polen, 
Estland, Tjeckiska republiken och Slovenien inletts inom alla områden av regelverket, 
utom "Institutionerna". Det noterar att avsevärda framgångar har uppnåtts på flera 
områden som redan är under förhandling.  

15. Europeiska rådet upprepar unionens åtagande att bibehålla dynamiken i 
anslutningsprocessen. Alla kandidatländer kommer även i fortsättningen att bedömas på 
grundval av egna meriter. I enlighet med principen om differentiering kommer 
kandidatländerna att kunna komma ifatt de länder som inledde sina förhandlingar 
tidigare.  

16. Europeiska rådet framhåller att framstegen i förhandlingarna, förutom att man finner 
lösningar på förhandlingsfrågorna, är avhängiga av att kandidatländerna införlivar 
regelverket i sin nationella lagstiftning och i synnerhet av att de effektivt kan genomföra 
och upprätthålla detta regelverk. Framsteg har redan gjorts och detta kräver att 
kandidatländerna gör stora ansträngningar för att fortsätta sina nationella reformer, i 
synnerhet att stärka sina administrativa och rättsliga strukturer. Unionen kommer att 
noggrant övervaka de resultat som kandidatländerna uppnår. Kommissionen uppmanas 
därför att rapportera sina rön till rådet. Vid mötet i Nice kommer Europeiska rådet att 
granska framstegen när det gäller utvidgningen och överväga hur anslutningsprocessen 
skall drivas vidare.  

17. I fråga om Turkiet noterar Europeiska rådet detta kandidatlands initiativ för att 
uppfylla kriterierna för anslutning. I enlighet med slutsatserna från Helsingfors ser 
Europeiska rådet fram emot konkreta framsteg, i synnerhet i fråga om de mänskliga 
rättigheterna, rättsstatsprincipen och domstolsväsendet. Kommissionen bör också 
rapportera till rådet om framstegen i arbetet med att förbereda den analytiska 
granskningen av regelverket med Turkiet. Kommissionen uppmanas också att med 
utgångspunkt i det ovannämnda så snart som möjligt lägga fram förslag till en 
gemensam ekonomisk ram för bistånd till Turkiet och för partnerskapet för anslutning.  

18. Europeiska rådet betonar vikten av att säkerställa fortsatt stöd för utvidgningen och 
behovet av att lämna adekvat information till allmänheten i såväl medlemsstaterna som 
kandidatländerna.  

BILAGA II  

ORDFÖRANDESKAPETS RAPPORT OM UTVIDGNINGEN  

En av det portugisiska ordförandeskapets huvudprioriteringar har varit att driva på den 
pågående utvidgningsprocessen med de 13 kandidatländerna.  

När det gäller de kandidatländer för vilka anslutningsförhandlingar inleddes i mars 1997, 
dvs. Cypern, Ungern, Polen, Estland, Tjeckiska republiken och Slovenien följde det 
portugisiska ordförandeskapet slutsatserna från Europeiska rådet i Köln och inledde 
förhandlingar om de kapitel som tidigare inte hade påbörjats, varav en del var särskilt 
komplicerade: Regionalpolitik, Finanskontroll, Finansiella bestämmelser och 
budgetbestämmelser, Rättsliga och inrikes frågor, Fri rörlighet för personer samt Jordbruk. 
Förhandlingarna om kapitlet Institutioner kan, som väntat, naturligtvis inte påbörjas förrän 
regeringskonferensen om reformering av institutionerna har avslutats.  



 

Därutöver har det portugisiska ordförandeskapet strävat efter framsteg i förhandlingarna om 
alla övriga kapitel. På så sätt blev det möjligt att preliminärt avsluta kapitlet Gemensam 
utrikes- och säkerhetspolitik med alla dessa kandidatländer, Bolagsrätt med Cypern, Estland 
och Slovenien, Socialpolitik med Cypern, Fiske med Cypern och Estland, Yttre förbindelser 
med Estland och  

Tjeckiska republiken, Tullunionen med Tjeckiska republiken, Fri rörlighet för kapital med 
Estland och Finanskontroll med Ungern, Slovenien, Cypern och Polen. Det blev vidare 
möjligt att formalisera en preliminär avslutning av kapitlen Telekommunikation och 
informationsteknik samt Industripolitik med Ungern.  

Resultaten ovan tog form under två rundor med bilaterala förhandlingskonferenser på 
ställföreträdarnivå i april och maj och bekräftades vid en förhandlingsrunda på ministernivå i 
juni.  

I februari inledde det portugisiska ordförandeskapet formellt också anslutningsförhandlingar 
med Rumänien, Slovakien, Lettland, Litauen, Bulgarien och Malta, enligt uppdraget från 
Europeiska rådet i Helsingfors. Under det portugisiska ordförandeskapet höll unionen alltså 
bilaterala förhandlingskonferenser med 12 kandidatländer samtidigt.  

För att följa uppmaningen från Helsingfors, att inte skapa nya tungarbetade förfaranden och 
på grundval av den fastställda principen att kandidatländerna skall bedömas efter sina egna 
meriter, utarbetade det portugisiska ordförandeskapet en detaljerad tidsplan för 
förhandlingarna med dessa kandidatländer, på grundval av ett förslag från kommissionen 
och efter samråd med medlemsstaterna. På så sätt blev det möjligt att inleda konkreta 
förhandlingar med dessa sex  

kandidatländer om  

Utbildning och yrkesutbildning, Vetenskap och forskning, Små och medelstora företag, Yttre 
förbindelser och Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Utöver de kapitel som är 
gemensamma för dessa kandidatländer, har förhandlingar dessutom inletts om Statistik och 
om Konkurrenspolitik med Lettland, Litauen och Slovakien, om Kultur och audiovisuella 
frågor med Bulgarien, Malta, Lettland, Litauen och Slovakien och om Industripolitik samt 
Telekommunikation och informationsteknik med Malta.  

Resultaten från förhandlingarna med dessa länder är följande: De fem kapitel där 
förhandlingar inleddes med Rumänien under det portugisiska ordförandeskapet har 
preliminärt avslutats; sex av de åtta kapitel där förhandlingar inletts med Slovakien har 
preliminärt avslutats och det är bara Konkurrenspolitik och Kultur och audiovisuella frågor 
som återstår; av de 8 kapitel där förhandlingar inletts med Lettland och Litauen är det bara 
Kultur och audiovisuella frågor, Yttre förbindelser och Konkurrens som inte preliminärt 
avslutats; fyra av de sex kapitel där förhandlingar inletts med Bulgarien har preliminärt 
avslutats, dock inte Kultur och audiovisuella frågor samt Yttre Förbindelser; av de åtta 
kapitel där förhandlingar inletts med Malta är det bara förhandlingarna om kapitlet Kultur 
och audiovisuella frågor som inte preliminärt avslutats. För att uppnå resultaten ovan med 
dessa kandidatländer organiserade det portugisiska ordförandeskapet två rundor med 
konferenser på ställföreträdarnivå och ytterligare två på ministernivå.  

Särskilt på grund av symbolvärdet kan också nämnas att vid de förhandlingsrundor på 
ministernivå som hölls den 1314 juni och som bekräftade de resultat som det portugisiska 



 

ordförandeskapet uppnått deltog för första gången samtliga tolv kandidatländer, vilket 
innebar ett slut på uppdelningen av kandidatländer i grupper.  

Utöver de egentliga förhandlingarna, som innebar att det portugisiska ordförandeskapets 
planerade program fylldes helt, sökte man också driva på andra moment i 
utvidgningsprocessen.  

Ett associeringsråd med Turkiet hölls, det första sedan lång tid tillbaka, som kommer att 
bidra till att möjliggöra en verklig integrering av detta kandidatland i 
föranslutningsprocessen, så som fastställts av Europeiska rådet i Helsingfors.  

Det blev också möjligt att uppnå en överenskommelse inom unionen om en 
budgetförordning för Cypern och Malta, som skapar förutsättningar för att effektivt fortsätta 
ansträngningarna inför dessa två kandidatländers anslutning och gör det möjligt att formellt 
godkänna deras respektive anslutningspartnerskap.  


