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CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP 
EUROPESE RAAD VAN HELSINKI 
10 EN 11 DECEMBER 1999 
INLEIDING 

1. De Europese Raad is op 10 en 11 december 1999 in Helsinki bijeengekomen. Hij 
heeft de Millenniumverklaring aangenomen. Hij heeft een aantal besluiten genomen 
die een nieuwe fase in het uitbreidingsproces inluiden. Tevens zijn maatregelen 
genomen om ervoor te zorgen dat de Unie zelf beschikt over doeltreffende, 
hervormde instellingen, een versterkt gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid en een concurrerende, werkgelegenheid scheppende, duurzame 
economie. 
2. Bij de aanvang van de werkzaamheden hebben de Europese Raad en de 
voorzitter van het Europees Parlement, mevrouw Nicole Fontaine, van gedachten 
gewisseld over de voornaamste te bespreken punten, in het bijzonder de 
uitbreiding, de institutionele hervorming en de werkgelegenheid. 
I. VOORBEREIDING OP DE UITBREIDING 

Het uitbreidingsproces 
3. De Europese Raad bevestigt het belang van het in december 1997 te Luxemburg 
gestarte uitbreidingsproces voor de stabiliteit en de welvaart van het gehele 
Europese continent. Er moet een efficiënt en geloofwaardig uitbreidingsproces in 
stand worden gehouden. 
4. De Europese Raad bevestigt het inclusieve karakter van het toetredingsproces, 
dat thans 13 kandidaat-lidstaten in één enkel kader omvat. De kandidaat-lidstaten 
nemen op voet van gelijkheid aan het toetredingsproces deel. Zij dienen de waarden 
en doelstellingen van de Europese Unie zoals die zijn neergelegd in de Verdragen, te 
onderschrijven. In dit verband wijst de Europese Raad met nadruk op het beginsel 
van een vreedzame regeling van geschillen overeenkomstig het Handvest van de 
Verenigde Naties, en dringt hij er bij de kandidaat-lidstaten op aan alles in het werk 
te stellen om de nog onopgeloste grensgeschillen en andere daarmee verbonden 
problemen tot een oplossing te brengen. Indien zij daar niet in slagen, dienen zij het 
geschil binnen een redelijke termijn voor te leggen aan het Internationaal 
Gerechtshof. De Europese Raad zal de situatie met betrekking tot alle bestaande 
geschillen uiterlijk eind 2004 evalueren, met name waar het gaat om de gevolgen 
voor het toetredingsproces alsook om te bevorderen dat zij via het Internationaal 
Gerechtshof worden opgelost. Bovendien herinnert de Europese Raad aan de eis dat 
aan de politieke criteria die zijn vastgesteld door de Europese Raad van Kopenhagen 
moet zijn voldaan voordat de toetredingsonderhandelingen kunnen worden geopend 
en dat het voldoen aan alle criteria van Kopenhagen de basis is voor toetreding tot 
de Unie. 
5. De Unie is een vast politiek engagement aangegaan alles in het werk te stellen 
om de Intergouvernementele Conferentie over institutionele hervormingen uiterlijk 
in december 2000 af te ronden, waarna tot ratificatie zal worden overgegaan. Na de 
ratificatie van de resultaten van die Conferentie zou de Unie in staat moeten zijn 
vanaf eind 2002 nieuwe lidstaten te verwelkomen zodra deze blijk hebben gegeven 
in staat te zijn om de verplichtingen van het lidmaatschap op zich te nemen en 
zodra het onderhandelingsproces met succes is afgesloten. 



6. De Commissie heeft een nieuwe gedetailleerde evaluatie verricht van de 
vorderingen in de kandidaat-lidstaten. Daaruit blijkt dat er vorderingen zijn gemaakt 
wat betreft het voldoen aan de toetredingscriteria. Gezien het feit dat er in bepaalde 
sectoren nog problemen bestaan, worden de kandidaat-lidstaten tegelijkertijd 
aangemoedigd hun inspanningen om te voldoen aan de toetredingscriteria, voort te 
zetten en op te voeren. Het blijkt dat enkele kandidaten niet in staat zullen zijn om 
op de middellange termijn aan alle criteria van Kopenhagen te voldoen. De 
Commissie is voornemens om begin 2000 aan de Raad verslag uit te brengen over 
de vorderingen van bepaalde kandidaat-lidstaten bij het voldoen aan de 
economische criteria van Kopenhagen. De volgende periodieke voortgangsverslagen 
zullen tijdig vóór de Europese Raad in december 2000 worden voorgelegd. 
7. De Europese Raad herinnert aan het belang van hoge normen op het gebied van 
nucleaire veiligheid in Midden- en Oost-Europa. Hij roept de Raad op na te gaan op 
welke wijze het vraagstuk van de nucleaire veiligheid in het kader van het 
uitbreidingsproces moet worden aangepakt overeenkomstig de desbetreffende 
Raadsconclusies. 
8. De Europese Raad neemt met voldoening nota van het vele werk dat is verricht 
en de vooruitgang die is geboekt bij de toetredingsonderhandelingen met Cyprus, 
Hongarije, Polen, Estland, Tsjechië en Slovenië. 

9. a) De Europese Raad is ingenomen met de opening van de besprekingen over 
een algehele regeling van de kwestie Cyprus op 3 december te New York, en 
spreekt zijn krachtige steun uit voor de inspanningen van de secretaris-generaal 
van de VN om het proces op succesvolle wijze af te ronden.  
b) De Europese Raad onderstreept dat een politieke regeling de toetreding van 
Cyprus tot de Europese Unie zal vergemakkelijken. Indien op het moment van 
afronding van de toetredingsonderhandelingen geen overeenstemming is 
bereikt, zal de Raad het besluit betreffende de toetreding nemen zonder dat het 
bovenstaande daarbij als voorwaarde vooraf geldt. In die zin zal de Raad 
rekening houden met alle relevante factoren. 

10. Vastbesloten om een positieve bijdrage aan de veiligheid en de stabiliteit op het 
Europese continent te leveren, heeft de Europese Raad, in het licht van de recente 
ontwikkelingen en de Commissieverslagen, besloten om in februari 2000 bilaterale 
intergouvernementele conferenties bijeen te roepen om onderhandelingen te openen 
met Roemenië, Slowakije, Letland, Litouwen, Bulgarije en Malta over de 
voorwaarden voor hun toetreding tot de Unie en de daaruit voortvloeiende 
aanpassingen van het Verdrag. 
11. In de onderhandelingen wordt iedere kandidaat-lidstaat op zijn eigen merites 
beoordeeld. Dit beginsel zal gelden voor het openen van de diverse 
onderhandelingshoofdstukken en voor het voeren van de onderhandelingen. 
Teneinde de vaart in de onderhandelingen te houden, dienen omslachtige 
procedures te worden vermeden. De kandidaat-lidstaten die nu bij het 
onderhandelingsproces worden betrokken, zullen de mogelijkheid hebben om binnen 
een redelijk tijdsbestek op hetzelfde niveau te komen als de kandidaat-lidstaten 
waarmee de onderhandelingen reeds lopen, indien zij bij hun voorbereidingen 
voldoende vorderingen hebben gemaakt. Vorderingen bij de onderhandelingen 
moeten samengaan met vorderingen bij de overneming van het acquis in de 
wetgeving en de daadwerkelijke uitvoering en handhaving daarvan. 
12. De Europese Raad is ingenomen met de recente positieve ontwikkelingen in 
Turkije waarop in het voortgangsverslag van de Commissie wordt gewezen, alsook 
met het voornemen van Turkije om zijn hervormingen met het oog op het voldoen 
aan de criteria van Kopenhagen voort te zetten. Turkije is een kandidaat-lidstaat die 
voorbestemd is om tot de Unie toe te treden op basis van dezelfde criteria als die 
welke voor de andere kandidaat-lidstaten gelden. Voortbouwend op de bestaande 
Europese strategie zal Turkije, evenals andere kandidaat-lidstaten, in aanmerking 
komen voor een pretoetredingsstrategie om zijn hervormingen te stimuleren en te 
ondersteunen. Hiertoe behoort een versterkte politieke dialoog, met de nadruk op 
vorderingen bij het voldoen aan de politieke criteria voor toetreding, waarbij 



bijzondere nadruk zal worden gelegd op de kwestie van de mensenrechten en op de 
in punt 4 en in punt 9, onder a), genoemde vraagstukken. Turkije zal ook in de 
gelegenheid zijn om deel te nemen aan communautaire programma's en organen en 
aan vergaderingen van de kandidaat-lidstaten met de Unie in het kader van het 
toetredingsproces. Er zal een partnerschap voor de toetreding worden ingevoerd op 
basis van eerdere conclusies van de Europese Raad, dat de prioriteiten behelst 
waarop de toetredingsvoorbereidingen toegespitst moeten zijn in het licht van de 
politieke en economische criteria en de verplichtingen van een lidstaat, in 
combinatie met een nationaal programma voor de aanneming van het acquis. Er 
zullen passende controlemechanismen worden ingesteld. Met het oog op de 
intensivering van de werkzaamheden tot harmonisatie van de Turkse wetgeving en 
praktijk met het acquis, wordt de Commissie verzocht een proces van analytische 
bestudering van het acquis voor te bereiden. De Europese Raad verzoekt de 
Commissie om één enkel kader voor te stellen voor de coördinatie van alle bronnen 
van financiële pretoetredingssteun van de Europese Unie. 
13. De toekomst van de Europese Conferentie zal worden geëvalueerd in het licht 
van de situatie zoals die zich ontwikkelt en de in Helsinki genomen besluiten over 
het toetredingsproces. Het komende Franse voorzitterschap heeft aangekondigd 
voornemens te zijn een bijeenkomst van de Conferentie te beleggen in het tweede 
semester van 2000. 

De Intergouvernementele Conferentie over institutionele hervorming 
14. De Europese Raad is ingenomen met het verslag van het voorzitterschap over 
de vraagstukken in verband met de Intergouvernementele Conferentie, waarin de 
voornaamste opties worden genoemd waarvoor de Conferentie zich geplaatst zal 
zien. 
15. Er zullen passende maatregelen worden getroffen opdat de 
Intergouvernementele Conferentie begin februari officieel bijeen kan worden 
geroepen. De Conferentie zou uiterlijk in december 2000 haar werkzaamheden 
moeten afronden en een besluit nemen over de nodige Verdragswijzigingen. 
16. In aansluiting op de conclusies van Keulen en in het licht van het verslag van 
het voorzitterschap, zal de Conferentie zich buigen over omvang en samenstelling 
van de Commissie, de stemmenweging in de Raad en de mogelijke uitbreiding van 
het stemmen met gekwalificeerde meerderheid in de Raad, alsook over andere 
Verdragswijzigingen die ten aanzien van de Europese instellingen nodig zijn in 
verband met de bovenvermelde vraagstukken en in het kader van de uitvoering van 
het Verdrag van Amsterdam. Het komende voorzitterschap zal aan de Europese 
Raad verslag uitbrengen over de tijdens de Conferentie gemaakte vorderingen en 
kan aanvullende agendapunten voor de Conferentie voorstellen. 
17. De ministers die lid zijn van de Raad Algemene Zaken zullen de algemene 
politieke verantwoordelijkheid voor de Conferentie dragen. De voorbereidende 
werkzaamheden zullen worden verricht door een groep bestaande uit een 
vertegenwoordiger van de Regering van elke lidstaat. De vertegenwoordiger van de 
Commissie zal deelnemen op het politieke en voorbereidende niveau. Het 
secretariaat-generaal van de Raad zal in de secretariële ondersteuning voor de 
Conferentie voorzien. 
18. Het Europees Parlement zal nauw bij de werkzaamheden van de Conferentie 
worden betrokken en ingeschakeld. Vergaderingen van de Voorbereidende Groep 
kunnen worden bijgewoond door twee waarnemers van het Europees Parlement. 
Elke zitting van de Conferentie op ministerieel niveau zal worden voorafgegaan door 
een gedachtewisseling met de voorzitter van het Europees Parlement, bijgestaan 
door twee vertegenwoordigers van het Europees Parlement. Bijeenkomsten op het 
niveau van de staatshoofden en regeringsleiders waarop de IGC aan de orde is, 
zullen worden voorafgegaan door een gedachtewisseling met de voorzitter van het 
Europees Parlement. 
19. Het voorzitterschap zal het nodige doen om ervoor te zorgen dat de kandidaat-
lidstaten in de bestaande fora regelmatig op de hoogte worden gebracht van de 
vorderingen bij de besprekingen, en de gelegenheid krijgen om hun standpunten 



inzake de besproken aangelegenheden naar voren te brengen. Ook aan de Europese 
Economische Ruimte zal informatie worden verstrekt. 

Efficiënte instellingen 
20. De werkmethoden van de Raad behoeven ingrijpende wijzigingen, die van nu af 
aan geleidelijk moeten worden ingevoerd zodat de Raad, wanneer het tijdstip van de 
uitbreiding aanbreekt, probleemloos plaats kan bieden aan een groter aantal leden. 
De Europese Raad keurt de operationele aanbevelingen in bijlage III goed. De Raad, 
het voorzitterschap en de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger zullen de 
verantwoordelijkheid dragen om te waarborgen dat deze aanbevelingen in acht 
genomen en in de praktijk nageleefd worden, zonder dat daarmee de door het 
komende voorzitterschap reeds getroffen regelingen en opgestelde programmering 
op de helling worden gezet. 
21. De Europese Raad memoreert zijn verbintenis ter ondersteuning van de 
hervorming van de administratie van de Commissie, vooral van het financieel en 
personeelsbeheer, met het oog op een grotere efficiëntie, transparantie en 
verantwoordelijkheid, teneinde aldus de hoogste normen van openbaar bestuur te 
waarborgen. De Commissie zal begin 2000 een alomvattend programma van 
bestuurlijke hervormingen indienen. De Europese Raad dringt aan op snelle 
uitvoering van deze bestuurlijke hervormingen. 

Transparantie 
22. De transparantie van de Europese instellingen vormt een belangrijk element van 
het beleid om de Unie dichter bij haar burgers te brengen en de efficiëntie te 
verbeteren. Onder het Finse voorzitterschap is op dit punt vooruitgang geboekt; 
vooral op het gebied van de toegang tot documenten en snelle communicatie door 
het gebruik van moderne informatietechnologieën. De Europese Raad verwelkomt 
het voornemen van de Commissie om in januari 2000, het voorstel over de 
algemene beginselen inzake het recht van toegang tot documenten van het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie, in te dienen. 

Subsidiariteit en betere wetgeving 
23. De Europese Raad is ingenomen met het verslag van de Commissie "De 
wetgeving verbeteren", waarin de aan de beginselen subsidiariteit en evenredigheid 
en aan de volledige toepassing van het desbetreffende Verdragsprotocol toegekende 
prioriteit wordt bevestigd. 

Fraudebestrijding 
24. De oprichting van het Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) van de Unie vormt 
een belangrijke nieuwe stap in de bestrijding van fraude. De Commissie zal uiterlijk 
in juni 2000 een mededeling indienen met het oog op de verdere ontwikkeling van 
een alomvattende strategie voor de bescherming van de financiële belangen van de 
Gemeenschap. 
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• Overzichtsdocument van de Commissie inzake de uitbreiding 
(12053/99) 
• Verslag inzake de Europese Conferentie 
(13764/99) 
• Efficiënte instellingen na de uitbreiding: Opties voor de Intergouvernementele 
Conferentie - verslag van het voorzitterschap 
(13636/99) 
• Een doeltreffende Raad voor een uitgebreide Unie: richtsnoeren voor de hervorming en 
optionele aanbevelingen 
(13863/99) 



• Verslag van het voorzitterschap over de versterking van het gemeenschappelijk 
Europees beleid inzake veiligheid en defensie - niet-militaire crisisbeheersing van de 
Europese Unie 
(13619/1/99 REV 1) 
• Verslag van het voorzitterschap over de uitvoering van de gemeenschappelijke 
strategie ten aanzien van Rusland 
(13860/99) 
• Gemeenschappelijke strategie ten aanzien van Oekraïne 
(13523/1/99 REV 1 + REV 2 (en) + 13871/99) 
• Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa: verslag betreffende de acties van de EU ter 
ondersteuning van het stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa 
(13814/99) 
• Verslag van het voorzitterschap "versterking van het optreden van de Europese Unie op 
het gebied van de mensenrechten" 
(13557/99) 
• Verslag van de Raad (ECOFIN) over de coördinatie van het economisch beleid: 
herziening van het instrumentarium en ervaring met fase 3 van de EMU 
(13123/1/99 REV 1) 
• Verslag van de Raad (ECOFIN) over versterkte samenwerking inzake het 
belastingbeleid 
(13140/1/99 REV 1) 
• Verslag van de Raad (ECOFIN) over de fraudebestrijding 
(13329/1/99 REV 1) 
• Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 
(13607/99 + ADD 1) 
• Verslag van de Raad over de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid voor 2000 
(13606/99) 
• Aanbeveling van de Commissie voor aanbevelingen van de Raad inzake de 
tenuitvoerlegging van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
(10994/99) 
• Aanbevelingen van de Raad inzake de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid van 
de lidstaten 
(13608/99) 
• Mededeling van de Commissie "Voorstel voor richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2000" 
(10992/99) 
• Verslag van de Raad van Helsinki over de strategie voor de integratie van 
milieuaspecten en duurzame ontwikkeling in het energiebeleid 
(13773/99) 
• Verslag van de Raad over vervoer en milieu 
(11717/99) 
• Verslag van de Raad Interne Markt aan de Europese Raad van Helsinki over de 
integratie van milieubescherming en duurzame ontwikkeling in het internemarktbeleid 
(13622/99) 
• Verslag van de Raad over de integratie van duurzame ontwikkeling in het 
industriebeleid van de Europese Unie 
(13549/1/99 REV 1) 
 
 
 



• Verslag van de Raad Strategie voor de integratie van milieuoverwegingen en duurzame 
ontwikkeling in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, als bepaald door de Raad 
Landbouw 
(13078/99) 
• Integratie van het milieu in het ontwikkelingsbeleid van de Gemeenschap 
(13644/99) 
• Verslag van de Commissie over de integratie van milieuoverwegingen en duurzame 
ontwikkeling in het beleid van de Gemeenschap 
(13572/99) 
• Gecoördineerd verslag van de Commissie betreffende milieu-indicatoren 
(13573/99) 
• Mededeling van de Commissie over de algemene beoordeling van het 5e 
milieuprogramma 
(13598/99) 
• Verslag van de Commissie aan de Europese Raad: "De wetgeving verbeteren, 1999", 
inclusief subsidiariteit" 
(13725/99) 
• Verslag over de voltooiing en evaluatie van het actieplan ter bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit 
(9917/3/99 REV 3 + REV 4 (s)) 
• Actieplan van de Europese Unie voor een gemeenschappelijk optreden ten aanzien van 
de Russische federatie ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - 
Basisbeginselen 
(13009/1/99 REV 1) 
• Drugsstrategie van de Europese Unie (2000-2004) 
(12555/3/99 REV 3) 
• Verslag van de Commissie betreffende het behoud van de bestaande sportstructuren en 
de handhaving van de sociale functie van sport in de Gemeenschap 

 


