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ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER 
EUROPEISKA RÅDET I HELSINGFORS 
DEN 10 OCH 11 DECEMBER 1999 
INLEDNING 

1. Europeiska rådet sammanträdde i Helsingfors den 10–11 december 1999. Det 
antog deklarationen. Det har fattat ett antal beslut som markerar ett nytt skede i 
anslutningsprocessen. Åtgärder har också vidtagits för att se till att unionen själv 
kommer att ha effektiva, reformerade institutioner, en förstärkt gemensam 
säkerhets- och försvarspolitisk förmåga och en konkurrenskraftig, 
sysselsättningsskapande och hållbar ekonomi. 
2. I inledningen av överläggningarna hade Europeiska rådet och Europaparlamentets 
ordförande Nicole Fontaine ett åsiktsutbyte om de viktigaste diskussionspunkterna, 
särskilt utvidgningen, reformeringen av institutionerna och sysselsättningen. 
I. FÖRBEREDELSER INFÖR UTVIDGNINGEN 

Utvidgningsprocessen 
3. Europeiska rådet bekräftar vikten av den utvidgningsprocess som inleddes i 
Luxemburg i december 1997 för hela den europeiska kontinentens stabilitet och 
välfärd. En effektiv och trovärdig utvidgningsprocess måste upprätthållas. 
4. Europeiska rådet bekräftar anslutningsprocessens allomfattande natur, och den 
inbegriper nu 13 kandidatstater inom en och samma ram. Kandidatstaterna deltar i 
anslutningsprocessen under samma förutsättningar. De måste dela Europeiska 
unionens värderingar och mål enligt fördragen. I detta avseende betonar Europeiska 
rådet principen om fredlig tvistlösning i enlighet med FN-stadgan och uppmanar 
kandidatstaterna att göra alla ansträngningar för att lösa eventuella återstående 
gränskonflikter och övriga närbesläktade frågor. Om detta misslyckas bör de inom 
rimlig tid ta upp tvisten i Internationella domstolen. Europeiska rådet kommer att 
granska situationen i samband med eventuella olösta tvister, särskilt när det gäller 
konsekvenserna för anslutningsprocessen, och för att främja lösning av sådana 
tvister genom Internationella domstolen senast i slutet av år 2004. Dessutom 
påminner Europeiska rådet om att uppfyllande av de politiska kriterierna från 
Europeiska rådet i Köpenhamn är ett villkor för inledande av 
anslutningsförhandlingar och att uppfyllande av alla Köpenhamnskriterier utgör 
grunden för tillträde till unionen. 
5. Europeiska unionen har gjort ett bestämt politiskt åtagande anstränga sig till det 
yttersta för att avsluta regeringskonferensen om reformering av institutionerna 
senast i december 2000 varefter ratificering följer. Efter ratificeringen av 
konferensens resultat bör unionen kunna välkomna nya medlemsstater från och 
med slutet av 2002, så snart de har visat att de kan ta på sig medlemskapets 
förpliktelser och så snart förhandlingarna har slutförts framgångsrikt. 
6. Kommissionen har gjort en ny detaljerad bedömning av kandidatländernas 
framsteg mot ett uppfyllande av anslutningskriterierna. I denna bedömning visas att 
det gjorts framsteg när det gäller att uppfylla anslutningskriterierna. Med hänsyn till 
att svårigheter återstår inom vissa sektorer uppmuntras kandidatstaterna samtidigt 
att fortsätta att öka sina ansträngningar för att uppfylla anslutningskriterierna. Det 
framgår att en del kandidater inte kommer att kunna uppfylla alla 
Köpenhamnskriterierna på medellång sikt. Kommissionens avsikt kommer att vara 
att i början av år 2000 rapportera till rådet om vissa kandidatstaters framsteg med 



uppfyllandet av de ekonomiska Köpenhamnskriterierna. Nästa omgång av 
återkommande rapporter kommer att läggas fram i god tid före Europeiska rådet i 
december 2000. 
7. Europeiska rådet erinrar om vikten av en hög standard när det gäller 
kärnsäkerhet i Central- och Östeuropa. Det uppmanar rådet att överväga hur frågan 
om kärnsäkerhet skall tas upp inom ramen för anslutningsprocessen i enlighet med 
relevanta slutsatser av rådet. 
8. Europeiska rådet noterar med tillfredsställelse det betydande arbete som har 
utförts och de framsteg som har uppnåtts i anslutningsförhandlingarna med Cypern, 
Ungern, Polen, Estland, Tjeckiska republiken och Slovenien. 

9. a) Europeiska rådet välkomnar inledandet av samtal som syftar till en 
övergripande lösning av Cypernproblemet den 3 december i New York och 
uttrycker sitt starka stöd för FN:s generalsekreterares ansträngningar att föra 
processen till ett framgångsrikt slut. 
b) Europeiska rådet understryker att en politisk lösning underlättar Cyperns 
anslutning till Europeiska unionen. Om ingen lösning har uppnåtts vid slutet av 
anslutningsförhandlingarna kommer rådets beslut om anslutning att fattas utan 
att ovanstående utgör något villkor. Härvid kommer rådet att beakta alla 
relevanta faktorer. 

10. Europeiska rådet är fast beslutet att positivt bidra till säkerhet och stabilitet på 
den europeiska kontinenten och har mot bakgrund av den senaste utvecklingen och 
kommissionens rapporter beslutat att sammankalla bilaterala regeringskonferenser i 
februari 2000 för att inleda förhandlingar med Rumänien, Slovakien, Lettland, 
Litauen, Bulgarien och Malta om villkoren för deras inträde i unionen och de därpå 
följande anpassningarna av fördraget. 
11. I förhandlingarna bedöms varje kandidatstat efter sina egna meriter. Denna 
princip skall gälla både för att öppna de olika förhandlingskapitlen och för att driva 
förhandlingarna. För att bibehålla dynamiken i förhandlingarna bör omständliga 
förfaranden undvikas. De kandidatstater som nu har tagits med i 
förhandlingsprocessen kommer att inom rimlig tid kunna komma ikapp dem som 
redan är inne i förhandlingarna, om de har gjort tillräckliga framsteg i sina 
förberedelser. Framstegen i förhandlingarna måste gå hand i hand med framstegen 
när det gäller att införliva regelverket i lagstiftningen, faktiskt genomföra det och se 
till att det efterlevs. 
12. Europeiska rådet välkomnar den positiva utvecklingen i Turkiet på senare tid, så 
som noteras i kommissionens lägesrapport, liksom landets avsikt att fortsätta sina 
reformer i riktning mot uppfyllande av Köpenhamnskriterierna. Turkiet är en 
kandidatstat som är förutbestämd att ansluta sig till unionen på grundval av samma 
kriterier som tillämpas för de övriga kandidatstaterna. Genom att bygga på den 
befintliga europeiska strategin kommer Turkiet i likhet med övriga kandidatstater att 
dra nytta av en föranslutningsstrategi för att stimulera och stödja dess reformer. 
Detta kommer att innefatta en förstärkt politisk dialog, med betoning på framsteg 
mot uppfyllande av de politiska kriterierna för anslutning med särskild hänvisning till 
frågan om mänskliga rättigheter, samt på de frågor som avses i punkterna 4 och 9 
a. Turkiet kommer också att få tillfälle att delta i gemenskapsprogram och 
gemenskapsorgan och i möten mellan kandidatstaterna och unionen i samband med 
anslutningsprocessen. Ett anslutningspartnerskap kommer att utarbetas på grundval 
av slutsatserna från tidigare europeiska råd, samtidigt som det innehåller 
prioriteringar som förberedelserna för anslutningen måste koncentreras på mot 
bakgrund av de politiska och ekonomiska kriterierna och en medlemsstats 
skyldigheter, i kombination med ett nationellt program för antagande av 
regelverket. Lämpliga övervakningsmekanismer kommer att fastställas. I syfte att 
intensifiera harmoniseringen av Turkiets lagstiftning och praxis med regelverket 
uppmanas kommissionen att utarbeta en process med analytisk genomgång av 
regelverket. Europeiska rådet uppmanar kommissionen att föreslå en samlad ram 
för samordning av alla källor till Europeiska unionens ekonomiska 
föranslutningsstöd. 



13. Europeiska konferensens framtid kommer att ses över mot bakgrund av den 
lägesutveckling och de beslut om anslutningsprocessen som fattas i Helsingfors. Det 
kommande franska ordförandeskapet har meddelat att det avser att sammankalla 
konferensen till ett möte under andra halvåret 2000. 

Regeringskonferensen om reformering av institutionerna 
14. Europeiska rådet välkomnar ordförandeskapets rapport om de frågor som togs 
upp i samband med regeringskonferensen och där man anger de huvudalternativ 
som konferensen kommer att ställas inför. 
15. Lämpliga åtgärder kommer att vidtas så att det blir möjligt att officiellt 
sammankalla regeringskonferensen tidigt i februari. Konferensen bör avsluta sitt 
arbete och enas om de nödvändiga ändringarna av fördragen senast i december år 
2000. 
16. Till följd av slutsatserna från Köln och mot bakgrund av ordförandeskapets 
rapport kommer konferensen att behandla kommissionens storlek och 
sammansättning, vägningen av rösterna i rådet och en möjlig utökning av 
omröstningarna med kvalificerad majoritet i rådet samt andra nödvändiga ändringar 
i fördragen beträffande de europeiska institutionerna som kommer upp i samband 
med ovan nämnda frågor och vid genomförandet av Amsterdamfördraget. Det 
kommande ordförandeskapet kommer att rapportera till Europeiska rådet om de 
framsteg som görs vid konferensen och kan föreslå att ytterligare frågor skall tas till 
konferensens protokoll. 
17. De ministrar som är ledamöter i rådet (allmänna frågor) kommer att ha det 
övergripande politiska ansvaret för konferensen. Arbetet med förberedelserna skall 
utföras av en arbetsgrupp bestående av en företrädare för varje medlemsstats 
regering. Kommissionens företrädare skall delta på politisk och förberedande nivå. 
Rådets generalsekretariat kommer att ge konferensen sekretariatsstöd. 
18. Europaparlamentet skall vara nära knutet till och delta i konferensens arbete. 
Den förberedande arbetsgruppens möten får bevistas av två observatörer från 
Europaparlamentet. Vart och ett av konferensens möten på ministernivå skall 
föregås av en diskussion med Europaparlamentets ordförande, biträdd av två 
företrädare för Europaparlamentet. Möten på regeringschefs- och statschefsnivå 
som rör regeringskonferensen skall föregås av en diskussion med 
Europaparlamentets ordförande. 
19. Ordförandeskapet skall vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att 
kandidatstaterna får regelbunden rapportering inom befintliga forum om framstegen 
i diskussionerna och att de ges möjlighet att lägga fram sina synpunkter på de 
frågor som diskuteras. Även Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall få 
rapporter. 

Effektivt fungerande institutioner  
20. Rådets arbetsmetoder måste genomgå avsevärda förändringar och dessa måste 
införas gradvis med början nu, så att rådet vid tidpunkten för utvidgningen utan 
problem kan ta emot ett utökat antal medlemmar. Europeiska rådet godkänner de 
rekommendationer för verksamhetens genomförande som återfinns i bilaga III. 
Rådet, ordförandeskapet och generalsekreteraren/den höge representanten skall ha 
ansvaret för att se till att dessa rekommendationer följs och genomförs i praktiken, 
utan att åtgärder och programplanering som det tillträdande ordförandeskapet 
redan vidtagit ifrågasätts. 
21. Europeiska rådet erinrar om sitt åtagande att stödja reformeringen av 
kommissionens administration, särskilt finansiella frågor och personalfrågor i syfte 
att öka effektiviteten, öppenheten och ansvarigheten och på så sätt säkerställa 
högsta standard inom offentlig förvaltning. Kommissionen kommer att lägga fram 
ett heltäckande program för administrativa reformer i början av år 2000. Europeiska 
rådet uppmanar till ett snabbt genomförande av de administrativa reformerna. 

Öppenhet 
22. De europeiska institutionernas öppenheten är en viktig faktor när det gäller att 
föra unionen närmare dess medborgare och att förbättra effektiviteten. Under det 
finländska ordförandeskapet har framsteg gjorts, särskilt inom området för tillgång 



till handlingar och snabb kommunikation genom användning av modern 
informationsteknik. Europeiska rådet välkomnar kommissionens avsikt att i januari 
2000 lägga fram förslaget om allmänna principer för rätten att få tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. 

Subsidiaritet och bättre lagstiftning 
23. Europeiska rådet välkomnar kommissionens rapport "Bättre lagstiftning", där 
den prioritet som tilldelas subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen samt 
den fullständiga tillämpningen av de relevanta protokollet till fördraget bekräftas. 

Bedrägeribekämpning 
24. Upprättandet av unionens byrå för bedrägeribekämpning (OLAF) utgör ett viktigt 
nytt steg i bedrägeribekämpningen. Kommissionen kommer att senast i juni 2000 
lägga fram ett meddelande i syfte att ytterligare utarbeta en övergripande strategi 
för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen. 

 
 
BILAGA VI 
DOKUMENT SOM FÖRELAGTS EUROPEISKA RÅDET I HELSINGFORS 

• Kommissionens sammanfattande dokument om utvidningen 
(12053/99) 
• Rapport om Europeiska konferensen 
(13764/99) 
• Effektiva institutioner efter utvidgningen: Rapport från ordförandeskapet om möjliga 
lösningar för regeringskonferensen 
(13636/99) 
• Ett effektivt fungerande råd för en utvidgad union: Riktlinjer för reformer och 
rekommendationer för verksamhetens genomförande 
(13863/99) 
• Rapporter från ordförandeskapet till Europeiska rådet i Helsingfors om förstärkning av 
den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och om Europeiska 
unionens icke-militära krishantering 
(13619/1/99 REV 1) 
• Ordförandeskapets rapport om genomförande av EU:s gemensamma strategi av 
förbindelserna med Ryssland 
(13860/99) 
• Europeiska rådets gemensamma strategi avseende Ukraina 
(13523/1/99 REV 1 + REV 2 (en) + 13871/99) 
• Stabilitetspakt för sydöstra Europa: Rapport till Europeiska rådet om EU:s insatser till 
stöd för stabilitetspakten för sydöstra Europa 
(13814/99) 
• Ordförandeskapets rapport "Förstärkning av Europeiska unionens åtgärder på området 
för mänskliga rättigheter" 
(13557/99) 
• Rådets (Ekofin) rapport till Europeiska rådet i Helsingfors om samordning av den 
ekonomiska politiken: översikt över instrument och erfarenheter under tredje etappen av 
EMU 
(13123/1/99 REV 1) 
• Rådets (Ekofin) rapport om förstärkt skattepolitiskt samarbete 
(13140/1/99 REV 1) 
• Rådets (Ekofin) rapport om kampen mot bedrägerier 
(13329/1/99 REV 1) 
 



• Gemensam rapport om sysselsättningen 
(13607/99 + ADD 1) 
• Rådets rapport om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 2000 
(13606/99) 
• Kommissionens rekommendation till rådets rekommendation om genomförandet av 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
(10994/99) 
• Rådets rekommendation om genomförandet av medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
(13608/99) 
• Meddelande från kommissionen: Förslag till riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik år 2000 
(10992/99) 
• Rådets rapport till Europeiska rådet om strategin för integrering av miljöaspekter och 
hållbar utveckling i energipolitiken 
(13773/99) 
• Rådets rapport om transport och miljö 
(11717/99) 
• Rådets rapport om integrering av miljöskydd och hållbar utveckling i politiken för den 
inre marknaden 
(13622/99) 
• Rådets rapport om integrering av hållbar utveckling i Europeiska unionens 
industripolitik 
(13549/1/99 REV 1) 
• Rådets rapport om strategin för integrering av miljöhänsyn och en hållbar utveckling i 
den gemensamma jordbrukspolitik som fastställts av rådet (jordbruk) 
(13078/99) 
• Kommissionens rapport om integrering av miljön i gemenskapens utvecklingspolitik 
(13644/99) 
• Kommissionens rapport om integreringen av miljöhänsyn och hållbar utveckling i 
gemenskapens strategier 
(13572/99) 
• Kommissionens samordnade rapport om miljöindikatorer 
(13573/99) 
• Kommissionens meddelande om en allsidig utvärdering av det femte 
miljöhandlingsprogrammet 
(13598/99) 
• Kommissionens rapport "Bättre lagstiftning 1999" 
(13725/99) 
• Rapport om slutförande och utvärdering av handlingsplanen mot organiserad 
brottslighet 
(9917/3/99 REV 3 + REV 4 (s)) 
• Europeiska unionens handlingsplan om en gemensam åtgärd för Ryska federationen 
för bekämpande av organiserad brottslighet: Grundläggande principer 
(13009/1/99 REV 1) 
• Den europeiska strategin mot narkotika (2000–2004) 
(12555/3/99 REV 3) 
• Kommissionens rapport om skydd för idrottens strukturer och sociala funktion inom 
gemenskapen 

 


