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FORMANDSKABETS KONKLUSIONER 
DET EUROPÆISKE RÅD I HELSINGFORS 
DEN 10. OG 11. DECEMBER 1999 
INDLEDNING 

1. Det Europæiske Råd mødtes i Helsingfors den 10. og 11. december 1999. Det 
vedtog en erklæring i anledning af årtusindskiftet. Det traf en række afgørelser, som 
markerer en ny fase i udvidelsesprocessen. Der er også taget skridt til at sikre, at 
EU selv får effektive, reformerede institutioner, en styrket fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik og en konkurrencepræget, jobskabende og bæredygtig økonomi. 
2. Som optakt til mødet udvekslede Det Europæiske Råd og formanden for Europa-
Parlamentet, Nicole Fontaine, synspunkter om de vigtigste af de spørgsmål, der 
skulle drøftes, især udvidelsen, institutionelle reformer og beskæftigelsen. 

I. FORBEREDELSE AF UDVIDELSEN 
Udvidelsesprocessen 

3. Det Europæiske Råd understreger på ny betydningen af den udvidelsesproces, 
der blev indledt i Luxembourg i december 1997, for stabiliteten og velfærden i hele 
Europa. En effektiv og troværdig udvidelsesproces må fastholdes. 
4. Det Europæiske Råd bekræfter, at tiltrædelsesprocessen er en rummelig proces, 
som nu omfatter 13 kandidatlande inden for en fælles ramme. Kandidatlandene 
deltager i tiltrædelsesprocessen på lige fod. De skal dele Den Europæiske Unions 
værdier og mål som fastsat i traktaterne. I den forbindelse understreger Det 
Europæiske Råd princippet om en fredelig bilæggelse af konflikter i 
overensstemmelse med FN-pagten og opfordrer kandidatlandene til at gøre deres 
yderste for at løse eventuelle udestående grænsekonflikter og andre problemer i 
forbindelse hermed. Hvis dette ikke lykkes, bør de inden for en rimelig tid forelægge 
konflikten for Den Internationale Domstol. Det Europæiske Råd vil senest ved 
udgangen af 2004 gennemgå situationen med hensyn til eventuelle uløste konflikter, 
navnlig for så vidt angår deres indvirkning på tiltrædelsesprocessen, med henblik på 
at fremme en løsning heraf gennem Den Internationale Domstol. Desuden 
understreger Det Europæiske Råd på ny, at overholdelse af de politiske kriterier, 
som blev fastsat af Det Europæiske Råd i København, er en betingelse for at kunne 
indlede tiltrædelsesforhandlingerne, og at overholdelse af alle Københavnskriterierne 
er grundlaget for tiltrædelse af EU. 
5. EU har afgivet det klare politiske løfte, at den vil gøre sit yderste for at afslutte 
regeringskonferencen om institutionelle reformer, som herefter skal ratificeres inden 
december 2000. Når resultaterne af denne konference er ratificeret, bør EU være 
klar til at modtage nye medlemsstater fra udgangen af 2002, så snart de har vist, at 
de er i stand til at påtage sig de forpligtelser, der følger med et medlemskab, og 
forhandlingsprocessen er afsluttet med et positivt resultat. 
6. Kommissionen har foretaget en ny detaljeret gennemgang af kandidatlandenes 
fremskridt. Denne gennemgang viser, at der er sket fremskridt hen imod opfyldelse 
af tiltrædelseskriterierne. Da der fortsat er vanskeligheder inden for visse sektorer, 
tilskyndes kandidatlandene samtidig til at fortsætte og øge deres indsats for at 
opfylde tiltrædelseskriterierne. Det fremgår, at nogle kandidatlande ikke vil kunne 
opfylde alle Københavnskriterierne på mellemlang sigt. Det er Kommissionens 
hensigt at aflægge rapport til Rådet i begyndelsen af 2000 om de fremskridt, som 



visse kandidatlande har gjort med hensyn til at opfylde de økonomiske kriterier, der 
blev fastlagt i København. De næste regelmæssige situationsrapporter vil blive 
forelagt i god tid inden Det Europæiske Råd i december 2000. 
7. Det Europæiske Råd understreger på ny betydningen af høje standarder for 
nuklear sikkerhed i Central- og Østeuropa. Det opfordrer Rådet til at overveje, 
hvordan spørgsmålet om nuklear sikkerhed kan gribes an inden for rammerne af 
udvidelsesprocessen i overensstemmelse med de relevante rådskonklusioner. 
8. Det Europæiske Råd noterer sig med tilfredshed det store arbejde, der er gjort, 
og de fremskridt, der er opnået i tiltrædelsesforhandlingerne med Cypern, Ungarn, 
Polen, Estland, Den Tjekkiske Republik og Slovenien. 

9. a) Det Europæiske Råd hilser med tilfredshed, at der den 3. december i New 
York indledtes drøftelser med henblik på at finde en samlet løsning på Cypern-
problemet, og giver udtryk for sin kraftige støtte til FN's generalsekretærs 
bestræbelser på at bringe processen til en vellykket afslutning. 
b) Det Europæiske Råd understreger, at en politisk løsning vil lette Cyperns 
tiltrædelse af Den Europæiske Union. Hvis der ikke senest ved afslutningen af 
tiltrædelsesforhandlingerne er fundet en løsning, vil Rådets afgørelse om 
tiltrædelsen blive truffet, uden at ovenstående er en forhåndsbetingelse. I denne 
afgørelse vil Rådet tage hensyn til alle relevante faktorer. 

10. Det Europæiske Råd er fast besluttet på at yde et positivt bidrag til sikkerhed og 
stabilitet i Europa og har derfor, på baggrund af den seneste udvikling og 
Kommissionens rapporter, besluttet at indkalde til bilaterale regeringskonferencer i 
februar 2000 med henblik på at indlede forhandlinger med Rumænien, Slovakiet, 
Letland, Litauen, Bulgarien og Malta om betingelserne for deres tiltrædelse af EU og 
de traktattilpasninger, der følger heraf. 
11. Under forhandlingerne vil hvert enkelt kandidatland blive vurderet på grundlag 
af sine egne resultater. Dette princip gælder både i forbindelse med indledning af 
forhandlingerne om de forskellige kapitler og under selve forhandlingsforløbet. For 
at fastholde tempoet i forhandlingerne bør omstændelige procedurer undgås. De 
kandidatlande, der nu er inddraget i forhandlingsprocessen, vil have mulighed for 
inden for en rimelig periode at indhente de lande, der allerede er i gang med 
forhandlingerne, hvis de har gjort tilstrækkeligt store fremskridt i deres 
forberedelser. Fremskridtene i forhandlingerne skal følges af fremskridt med hensyn 
til indarbejdelsen af gældende fællesskabsret i lovgivningen og den faktiske 
gennemførelse og håndhævelse deraf. 
12. Det Europæiske Råd glæder sig over den seneste positive udvikling i Tyrkiet, 
sådan som Kommissionen noterer sig den i sin situationsrapport, og konstaterer 
med tilfredshed, at Tyrkiet har til hensigt at fortsætte sine reformer med henblik på 
opfyldelse af Københavnskriterierne. Tyrkiet er et kandidatland, der vil kunne 
tiltræde EU på grundlag af de samme kriterier som dem, der gælder i forhold til de 
andre kandidatlande. Med udgangspunkt i den eksisterende Europastrategi vil 
Tyrkiet, ligesom de andre kandidatlande, nyde godt af en førtiltrædelsesstrategi til 
at stimulere og understøtte dets reformer. Denne vil omfatte en udvidet politisk 
dialog med vægten lagt på fremskridt i retning af opfyldelse af det politiske 
kriterium for tiltrædelse under særlig henvisning til menneskerettighedsspørgsmål 
samt de spørgsmål, der er nævnt i afsnit 4 og 9a). Tyrkiet vil også få mulighed for 
at deltage i fællesskabsprogrammer og -organer og i møder mellem 
kandidatlandene og EU som led i tiltrædelsesprocessen. Der vil på grundlag af 
tidligere konklusioner fra Det Europæiske Råd blive udformet et 
tiltrædelsespartnerskab, der opstiller prioriteter, som tiltrædelsesforberedelserne 
skal koncentreres om, på baggrund af de politiske og økonomiske kriterier og de 
forpligtelser, der gælder for en medlemsstat, kombineret med et nationalt program 
for vedtagelse af gældende fællesskabsret. Der skal fastlægges passende 
overvågningsmekanismer. Med henblik på at intensivere tilpasningen af Tyrkiets 
lovgivning og praksis til gældende fællesskabsret opfordres Kommissionen til at 
forberede en analytisk gennemgang af gældende fællesskabsret. Det Europæiske 



Råd anmoder Kommissionen om at fremlægge en samlet ramme for koordinering af 
alle kilder til finansiel førtiltrædelsesbistand fra Den Europæiske Union. 
13. På baggrund af udviklingen og de afgørelser, der træffes vedrørende 
tiltrædelsesprocessen i Helsingfors, vil Europakonferencens videre forløb blive taget 
op til fornyet overvejelse. Det kommende franske formandskab har meddelt, at det 
agter at indkalde til et møde under konferencen i andet halvår af 2000. 

Regeringskonferencen om institutionelle reformer 
14. Det Europæiske Råd noterer sig med tilfredshed rapporten fra formandskabet 
om spørgsmålene i tilknytning til regeringskonferencen, hvori det opregner de 
væsentligste af de mulige løsninger, som konferencen vil skulle tage stilling til. 
15. Der vil blive truffet passende foranstaltninger til at sikre, at 
regeringskonferencen kan blive officielt indkaldt i begyndelsen af februar. 
Konferencen bør afslutte sit arbejde og blive enig om de nødvendige 
traktatændringer senest i december 2000. 
16. I overensstemmelse med konklusionerne fra Köln og på baggrund af 
formandskabets rapport vil konferencen drøfte Kommissionens størrelse og 
sammensætning, stemmevægtningen i Rådet og en eventuel udvidet anvendelse af 
afstemninger med kvalificeret flertal i Rådet samt yderligere traktatændringer 
vedrørende EU-institutionerne, som måtte vise sig nødvendige i tilknytning til 
ovennævnte emner og som led i gennemførelsen af Amsterdam-traktaten. Det 
kommende formandskab aflægger rapport for Det Europæiske Råd om de 
fremskridt, der er sket under konferencen, og kan foreslå yderligere spørgsmål sat 
på dagsordenen for konferencen. 
17. De ministre, som er medlemmer af Rådet (almindelige anliggender), får det 
overordnede politiske ansvar for konferencen. Det forberedende arbejde skal 
udføres af en gruppe bestående af en repræsentant for hver medlemsstats regering. 
Kommissionens repræsentant skal deltage på politisk og forberedende niveau. 
Generalsekretariatet for Rådet vil yde konferencen sekretariatsstøtte. 
18. Europa-Parlamentet skal i vid udstrækning inddrages og involveres i 
konferencens arbejde. To observatører fra Europa-Parlamentet vil kunne deltage i 
møderne i den forberedende gruppe. Forud for hvert enkelt møde på ministerplan 
under konferencen vil der blive udvekslet synspunkter med formanden for Europa-
Parlamentet, bistået af to repræsentanter for Europa-Parlamentet. Forud for møder 
på stats- og regeringschefsniveau, hvor regeringskonferencen drøftes, vil der blive 
udvekslet synspunkter med formanden for Europa-Parlamentet. 
19. Formandskabet træffer de nødvendige skridt til at sikre, at kandidatlandene i de 
eksisterende fora holdes løbende orienteret om, hvordan drøftelserne skrider frem, 
og får mulighed for at udtale sig om de behandlede emner. Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde vil også blive holdt orienteret. 

Effektive institutioner 
20. Det er nødvendigt at foretage substantielle ændringer i Rådets arbejdsmetoder 
og at indlede den gradvise indførelse af disse ændringer nu, så Rådet ved 
udvidelsen kan fungere smidigt med en udvidet medlemskreds. Det Europæiske Råd 
godkender de anbefalinger vedrørende forretningsgangen, der findes i bilag III. 
Rådet, formandskabet og generalsekretæren/den højtstående repræsentant får til 
opgave at sikre, at disse anbefalinger efterleves og håndhæves i praksis, uden at 
det kommende formandskabs programmering og allerede planlagte arrangementer 
berøres heraf. 
21. Det Europæiske Råd minder om, at det støtter en reform af Kommissionens 
administration, især den finansielle og personalemæssige forvaltning, med henblik 
på større effektivitet og åbenhed og klare ansvarsforhold og således sikre de højeste 
standarder for offentlig forvaltning. Kommissionen vil forelægge et samlet program 
for administrative reformer i begyndelsen af 2000. Det Europæiske Råd opfordrer til 
en hurtig gennemførelse af disse administrative reformer. 

Åbenhed 
22. Åbenhed i EU-institutionernes arbejde er et vigtigt led i bestræbelserne på at 
bringe EU tættere på borgerne og forbedre effektiviteten. Der er sket fremskridt 



under det finske formandskab, navnlig med hensyn til aktindsigt og hurtig 
kommunikation ved brug af moderne informationsteknologi. Det Europæiske Råd 
glæder sig over, at Kommissionen i januar 2000 agter at forelægge et forslag til 
generelle principper for aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen. 

Nærhedsprincippet og bedre lovgivning 
23. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med Kommissionens rapport om 
bedre lovgivning, der bekræfter prioriteringen af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet og anvendelse i fuldt omfang af den relevante protokol til 
traktaten. 

Bekæmpelse af svig 
24. Oprettelsen af EU's Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) er et vigtigt nyt 
skridt i bekæmpelsen af svig. Kommissionen vil senest i juni 2000 forelægge en 
meddelelse med henblik på en yderligere udvikling af en samlet strategi til 
beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser 

 
 
BILAG VI 
DOKUMENTER FORELAGT FOR DET EUROPÆISKE RÅD I HELSINGFORS 

• Kommissionens sammenfattende dokument om udvidelsen 
(12053/99) 
• Rapport vedrørende Europakonferencen 
(13764/99) 
• Effektive institutioner efter udvidelsen: Rapport fra formandskabet om mulige 
løsninger for regeringskonferencen 
(13636/99) 
• Et effektivt Råd i en udvidet Union: Retningslinjer for en reform og anbefalinger 
vedrørende forretningsgangen 
(13863/99) 
• Formandskabets rapporter om styrkelsen af den fælles europæiske sikkerheds- og 
forsvarspolitik og om Den Europæiske Unions ikke-militære krisestyring  
(13619/1/99 REV 1) 
• Rapport fra formandskabet om gennemførelse af EU's fælles strategi over for Rusland  
(13860/99) 
• Fælles strategi over for Ukraine 
(13523/1/99 REV 1 + REV 2 (en) + 13871/99) 
• Stabilitetspagten for Sydøsteuropa: Rapport om EU's aktion til støtte for 
stabilitetspagten og Sydøsteuropa 
(13814/99) 
• Rapport fra formandskabet om styrkelse af Den Europæiske Unions indsats på 
menneskerettighedsområdet  
(13557/99) 
• Økofin-Rådets rapport om samordning af den økonomiske politik: revision af 
instrumenterne og erfaringer fra tredje fase af ØMU 
(13123/1/99 REV 1) 
• Økofin-Rådets rapport om styrket skattepolitisk samarbejde 
(13140/1/99 REV 1) 
• Formandskabets rapport om vurdering af bekæmpelsen af svig 
(13329/1/99 REV 1) 
• Fælles beskæftigelsesrapport 
(13607/99 + ADD 1) 



• Rådets rapport om retningslinjerne for beskæftigelsen i år 2000 
(13606/99) 
• Kommissionens henstilling med henblik på Rådets henstilling om gennemførelsen af 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik 
(10994/99) 
• Rådets henstillinger om gennemførelsen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitik 
(13608/99) 
• Kommissionens meddelelse om forslag til retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitik i 2000 
(10992/99) 
• Rapport fra Rådet om en strategi for integrering af miljøaspekter og en bæredygtig 
udvikling på det energipolitiske område 
(13773/99) 
• Rapport fra Rådet om transport og miljø 
(11717/99) 
• Rapport fra Rådet om integration af miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling i 
politikken vedrørende det indre marked 
(13622/99) 
• Rapport fra Rådet om integrering af bæredygtig udvikling i EU's industripolitik 
(13549/1/99 REV 1) 
• Rapport fra Rådet om en strategi for miljøintegration og bæredygtig udvikling i den 
fælles landbrugspolitik udarbejdet af Rådet (landbrug) 
(13078/99) 
• Integration af miljøhensyn i Fællesskabets udviklingspolitik 
(13644/99) 
• Kommissionens rapport om integrering af miljøaspekter og bæredygtig udvikling i 
Fællesskabets politikker 
(13572/99) 
• Kommissionens koordinerede rapport om miljøindikatorer 
(13573/99) 
• Kommissionens meddelelse om en samlet evaluering af femte miljøhandlingsprogram 
(13598/99) 
• Kommissionens rapport om bedre lovgivning 1999, herunder nærhedsprincippet 
(13725/99) 
• Rapport om fuldførelse og evaluering af handlingsplanen vedrørende organiseret 
kriminalitet 
(9917/3/99 REV 3 + REV 4 (s)) 
• EU-handlingsplan for Den Russiske Føderation om bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet - Grundlæggende principper 
(13009/1/99 REV 1) 
• Den Europæiske Unions narkotikastrategi (2000-2004) 
(12555/3/99 REV 3) 
• Kommissionens rapport om bevarelse af de nuværende sportsstrukturer og om 
opretholdelse af sportens sociale funktioner inden for Fællesskabets rammer 

 


