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RESUMÉ 
 
Cypern er den tredjestørste ø i Middelhavet, har en befolkning på omkring 741.000 indbyggere 
fordelt på et græsk-cypriotisk samfund (630.000 indbyggere) og et tyrkisk-cypriotisk samfund 
(89.000 indbyggere) samt 22.000 andre indbyggere og har siden 1972 været tilknyttet Den 
Europæiske Union via en associeringsaftale. Den 4. juli 1990 ansøgte Cypern om tiltrædelse af 
Den Europæiske Union. 
 
Cypern opfylder i meget stor udstrækning de politiske og økonomiske kriterier for tiltrædelse, 
men befinder sig i en speciel politisk situation: En del af landets territorium er ulovligt besat af 
tredjelandet Tyrkiet og har egenhændigt udråbt sig til uafhængig republik, hvilket ikke er 
internationalt anerkendt. Samtidig er fredsprocessen gået i stå. 
 
Forhandlingernes indledning kunne give stødet til en afklaring af problemet. Det er holdningen 
hos Den Europæiske Unions institutioner, der tilskynder til, at der skal findes en fredelig løsning, 
og at repræsentanter for øens nordlige del skal deltage i tiltrædelsesprocessen, der vil gavne hele 
øen. 
 
Den officielle tiltrædelsesproces har været i gang siden den 31. marts 1998. Siden april 1998 har 
man som med de andre ansøgerlande arbejdet med første bølge, en analytisk gennemgang 
(screening) af fællesskabsrettens forskellige kapitler. Processen omfatter i alt 31 kapitler. Inden 
for en række sektorer har det været muligt at fastlægge fælles forhandlingspositioner. 
 
I november 1998 fremlagde Kommissionen sin rapport om Cyperns fremskridt mod tiltrædelse. 
Rapporten er generelt meget positiv, hvad angår Cyperns overtagelse af gældende fællesskabsret, 
især med hensyn til toldunionen. Der er stadig behov for en indsats med hensyn til at styrke 
institutionerne på Cypern inden for en række sektorer. 
 
Kommissionen understreger ganske vist, at den analytiske gennemgang af gældende 
fællesskabsret ikke kan omfatte hele øen, idet den tyrkisk-cypriotiske del nægter at sende 
repræsentanter til forhandlingerne. 
 
Med henblik på Det Europæiske Råd i Helsinki forelagde Kommissionen den 13. oktober 1999 
en ny rapport om Cyperns fremskridt mod tiltrædelse. 
 

* * * 
 



 

 7 PE 167.284/rév.6 

I. DEN POLITISKE SITUATION 
 
a) Den nyere historie 
 
Cypern, der havde været britisk koloni siden 1925, opnåede uafhængighed den 16. august 1960. 
Ved forfatningen fra 1960 oprettedes en republik med præsidentstyre og én samlet stat, hvor det 
græsk-cypriotiske samfund (dengang ca. 82% af befolkningen) og det tyrkisk-cypriotiske 
samfund (ca. 18% af befolkningen) deler magtbeføjelserne i forholdet 70:30. 
Uoverensstemmelserne voksede mellem de to samfund med hensyn til forfatningen og 
udsendelsen af Akritas-planen. Endvidere øgede planerne om Cyperns indlemmelse i hhv. 
Grækenland (Enosis) og Tyrkiet (Taksim) spændingerne.  
 
Voldsomme sammenstød fandt sted i perioden december 1963 til august 1964, og det tyrkisk-
cypriotiske samfunds repræsentanter i de politiske og administrative organer organiserede en 
provisorisk forvaltning, der manglede enhver form for forfatningsmæssigt grundlag. 
 
På baggrund af truslen mod den internationale sikkerhed vedtog De Forenede Nationers 
Sikkerhedsråd i februar 1964 at oprette en FN-styrke på Cypern (UNFICYP, som stadig 
opholder sig på øen) for at bevare freden og den internationale sikkerhed. 
 
Præsident Makarios søgte at føre en politik for forsoning og uafhængighed. Men Enosis-
aktionen, der støttedes af den græske militærjunta, førte den 15. juli 1974 til et statskup mod 
præsident Makarios. Som reaktion på dette statskup indledte Tyrkiet en militærintervention på 
Nordcypern den 20. juli 1974 og mente sig berettiget hertil under henvisning til garantitraktaten. 
Efter endnu en intervention i august måned, der ikke kunne betragtes som berettiget ud fra 
garantitraktaten, besatte den tyrkiske hær 37% af øens territorium. Den 18. august 1974 indledtes 
våbenhvilen. Den efterfølgende periode blev præget af besættelse af territoriet, tab af 
menneskeliv, flytning af befolkningen, ødelæggelse af kulturarven. I november 1983 udråbte den 
ulovligt besatte del af øen sig til Den Tyrkiske Republik Nordcypern, hvilket af De Forenede 
Nationers Sikkerhedsråd blev anset for at være en ulovlig erklæring. Siden har øens deling været 
et faktum. 
 
FN har siden 1964 stillet forslag om og bestræbt sig på at finde en fredsordning. Forhandlingerne 
skal dreje sig om en forenet stat, dvs. en føderal republik med to samfund, som er uafhængig, 
opdelt i to zoner og alliancefri, og som omfatter to politisk ligestillede samfund. Hidtil er der 
ikke opnået noget resultat på dette område (jf. De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 
1179/98 og 939/94). 
 
b) Institutioner 
 
Ifølge forfatningen fra 1960 er Republikken Cypern en uafhængig og suveræn republik med 
præsidentstyre. Republikkens præsident, som vælges for 5 år ved almindeligt direkte valg, sidder 
inde med den udøvende magt, der praktiseres via et ministerråd, som præsidenten udpeger. Det 
seneste præsidentvalg fandt sted den 8. februar 1998 (1. valgrunde) og den 16. februar 1998 (2. 
valgrunde). 
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Den siddende præsident Glafcos Klerides genvalgtes med 50,8% af stemmerne. Valgdeltagelsen 
lå på 93,37%. 
 
Den lovgivende magt udøves af Repræsentanternes Hus, som oprindelig havde 56 græsk-
cypriotiske medlemmer og 24 tyrkisk-cypriotiske. Efter at de tyrkisk-cypriotiske repræsentanter 
trak sig tilbage fra republikkens institutioner, har denne institution arbejdet med kun de 56 
græsk-cypriotiske medlemmer. Det seneste valg fandt sted den 26. maj 1996 (valgdeltagelse på 
91,75%). 
 
Her var resultaterne følgende: 
 
Politiske partier     %        Mandater  %       Mandater 
 
DISY (Demokratisk Samling) 35,8  20  34,47  20 
AKEL (Kommunistpartiet)   30,6  18  33  19 
DIKO (Det Centrumdemokratiske Parti)  19,5  11  16,43  10 
EDEK (Socialistpartiet)    10,9    7    8,13    5 
ADISOK (Det Kommunistiske Reformparti)   2,4    0    1,44    0 
 
Nye partier  
 
De Frie Demokrater           3,69    2 
Ny Horisont            1,71    0 
Grønne      1,00    0 
Uafhængige            0,93    0 
 
I ALT         56 
 
Cypern af medlem af FN og De Forenede Nationers organer. Cypern er medlem af de 
alliancefries bevægelse, af Europarådet og af det britiske statssamfund. 
 
Den cypriotiske befolkning optaltes (ifølge Departementet for Statistik og Forskning) i 1995 til i 
alt 736.000 personer, heraf 623.000 græsk-cypriotiske og 91.000 tyrkisk-cypriotiske borgere 
samt 22.000 andre. 
 
c) Aktuelle politiske spørgsmål 
 
Siden den tyrkiske hærs ulovlige besættelse af Nordcypern har den politiske debat været 
domineret af denne situation og det nødvendige i at opnå en fredsordning. Den tyrkiske invasion 
og den rent faktiske opdeling af øen har haft alvorlige følger, som giver anledning til konstant 
foruroligelse: 
 
- Ca. 30.000 tyrkiske soldater befinder sig på den nordlige del af øen. 
- Personer kan ikke frit bevæge sig mellem øens sydlige del og den besatte nordlige del, 

bortset fra på betingelser, der forudsætter anerkendelse af det ulovlige styre i den nordlige 
del. 

- 487 græsk-cyprioter er lukket inde i den nordlige besatte del, og 191 maronitter er 
afskåret fra at udøve deres grundlæggende frihedsrettigheder. 

- Kulturarven ødelægges på den del af øen, der holdes ulovligt besat. 
- Utallige nybyggere fra Anatolien overføres til den besatte del af øen med det formål at 

ændre på de demografiske forhold. 
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- Der foregik voldelige handlinger langs den grønne linje i sommeren 1996, hvor flere 
mennesker mistede livet og Tyrkiet var direkte indblandet. 

- Militærstyrkerne i såvel den nordlige som den sydlige del af øen øges og moderniseres, 
hvilket risikerer at blive til fare for sikkerheden i området. I den forbindelse er præsident 
Klerides' beslutning om alligevel ikke at opstille SS 300-missiler på Cypern blevet 
positivt modtaget. 

 
d) Fredsforhandlingernes forløb 
 
En rammeaftale baseret på en "idépakke" er blevet godkendt i De Forenede Nationers 
Sikkerhedsråd. De Forenede Nationers generalsekretær har foreslået en række tillidsskabende 
foranstaltninger, som skal lette indgåelsen af denne generelle aftale, hvis indhold accepteredes af 
de græsk-cypriotiske og tyrkisk-cypriotiske parter i 1994. 
 
Siden da har der ikke kunnet opnås konkrete resultater. 
 
Med talrige diplomatiske forsøg fra FN's, USA's og EU's side er der gjort bestræbelser på at løse 
op for status quo, der betragtes som uacceptabel, idet man især søger at lægge pres på Tyrkiet. 
Under hvert enkelt formandskab udpeger Den Europæiske Union fra sin side en særlig Cypern-
udsending. 
 
I forbindelse med det seneste G8-topmøde i juni 1999 og 25-året for den tyrkiske invasion på 
Cypern er der fremsat ønske om indledning af et nyt initiativ med opfordring til lederne af de to 
samfund om at indlede substansforhandlinger uden forudfastsatte betingelser og byggende på 
FN's resolutioner. Og ifølge USA's særlige udsendeing, Richard Holbrooke, er USA fortsat 
meget opsat på at deltage i en fredsproces på Cypern. 
 
Den omstændighed, at Tyrkiet nu officielt anerkendes som EU-ansøgerland (jf. Kommissionens 
anden rapport om Tyrkiet af 13. oktober 1999), vil kunne få positiv betydning for en løsning af 
situation. 
 
Inden Det Europæiske Råd i Helsinki (den 12. december 1999) genoptoges drøftelserne mellem 
præsident Klerides og den tyrkisk-cypriotiske leder Denktash i New York. Endnu et møde fandt 
sted i Genève i februar 2000. 
 
Tyrkiet, der således opnåede status af ansøgerland på topmødet i Helsinki, forventes at overtage 
EU's fælles regelsæt, herunder også den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Men i øjeblikket 
respekterer Tyrkiet hverken FN's resolutioner eller EU's holdning vedrørende Cypern, der støtter 
en løsning, der anerkender områdets suverænitet, uafhængighed, integritet og enhed. 
 
Den forbedring af forholdet mellem Grækenland og Tyrkiet, der er taget hul på for nylig, bør 
imidlertid kunne give anledning til forhåbninger om en bilæggelse af den cypriotiske konflikt. 
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II. DEN ØKONOMISKE SITUATION(1) 
 
I Kommissionens rapport fra 1998 om Cyperns fremskridt mod tiltrædelse bekræftes den 
cypriotiske økonomis evne til at tilpasse sig de udfordringer, som overtagelsen af gældende 
fællesskabsret indebærer. 
 
Kommissionen fastslår i sin rapport af 13. oktober 1999, at Cypern har markedsøkonomi.  
 
Mens den cypriotiske økonomi oplever en hurtig vækst, og inflationen holdes i ave, er der 
vanskeligheder forbundet med manglende balance i den økonomiske politik og skattepolitikken. 
 
Kommissionen anbefaler Cypern at fremskynde privatiseringsprocessen og fremme 
konkurrencen i banksektoren.  
 
a) Den cypriotiske økonomis aktuelle situation 
 
Cypern klassificeres af Verdensbanken som et højindkomstland. Indkomsten pr. indbygger er 
nået op på 13.000 $. 
 
I perioden 1993-1997 steg BNP i faste priser gennemsnitligt med 3,4% om året (med en nedgang 
i perioden 1996-97). Denne vækst fandt især sted i servicesektorerne, der tegnede sig for en 
stigende andel af BNP, som i 1997 nåede op på 73% sammenlignet med 67,5% i 1992. 
Landbrugssektorens og produktionssektorens andel af BNP udviste i modsætning hertil en 
faldende tendens, fra henholdsvis 6% og 14% i 1992 til 4% og 12% i 1997. Væksten i 1998 
anslås til 5%. 
 
På arbejdsmarkedet var arbejdsløsheden lav selv blandt grupper, der anses for at være sårbare, 
som f.eks. unge, universitetsuddannede, kvinder og ældre (tallet har siden 1996 svinget fra 3,1% 
til 3,4%). 
 
Den fulde beskæftigelse førte til en anspændt situation på arbejdsmarkedet, især i begyndelsen af 
1990'erne, og resulterede i, at lønningerne blev presset i vejret. Som følge heraf steg de 
nominelle arbejdsomkostninger med omkring 5% om året i perioden 1993-1997, sammenlignet 
med omkring 1,5% i gennemsnit i EU. Herved blev konkurrenceevnen forringet, hvilket især har 
ramt den primære og den sekundære sektor samt turismen. 
 
Inflationen steg fra 2,6% i 1995 til 3% i 1996 og til 3,6% i 1997. Denne stigning skyldes delvis 
de højere oliepriser på verdensmarkedet i denne periode og en alvorlig tørke i Cypern, som 
pressede priserne på landbrugsprodukter i vejret. Tallet faldt til 2,2% i 1998 og 2% i gennemsnit 
for 1999 (prisfald på olieprodukter).  
 
Betalingsbalancesituationen er relativ sund, hvilket bl.a. fremgår af, at udlandsgælden kun udgør 
24,5% af BNP, og at tilbagebetaling af gæld kun tegner sig for 8,5%. De internationale reserver, 
herunder valutaudlændinges indeståender, svarede i 1997 til 14,3 måneders import af varer og 
tjenesteydelser, eller til 2,9 måneder, hvis valutaudlændinges indeståender ikke blev medregnet. 
Den cypriotiske valuta har siden juni 1992 været ensidigt bundet til ecuen som et led i 
bestræbelserne på at tilpasse Cyperns økonomiske politik til politikken i EU. 
 

                                                
(1) Se: Cyperns økonomi - Republikken Cyperns regering - august 1998. 
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Siden 1. januar 1999 har det cypriotiske pund været bundet til euroen. 
 
Skatte- og afgiftspolitikken har generelt været rettet mod at opretholde økonomisk stabilitet. 
Budgetunderskuddet har ganske vist i de senere år været stigende og nåede op på 3,4% i 1996 
(mod 1% i 1995) og 5,1% i 1997 og afveg således midlertidigt fra Maastricht-
konvergenskriterierne. Den offentlige gæld steg også fra 51,9% af BNP i 1995 til 55,5% i 1997. 
Denne udvikling skyldes bl.a. den langsommere økonomiske vækst i 1996-1997, som påvirkede 
de offentlige indtægter, tab af indtægter i forbindelse med den gradvise afskaffelse af importtold 
som led i gennemførelsen af aftalen mellem EU og Cypern om en toldunion samt regeringens 
ekspansive skattepolitik. En sådan politik blev anset for nødvendig i forbindelse med 
problemerne som følge af de tyrkiske besættelsesstyrkers drab på tre græsk-cyprioter i august og 
september 1996, hvilket påvirkede investeringsklimaet og turistindtægterne. En yderligere grund 
var den værste tørkeperiode i dette århundrede, som strakte sig over tre år, og som i høj grad 
skadede landbruget. 
 
Under henvisning til den generelle økonomiske situation siden slutningen af første halvår af 
1997 har regeringen for kort tid siden forelagt et skatte- og afgiftsprogram på mellemlang sigt, 
der har til formål at bringe budgetunderskuddet ned på under 3% af BNP inden for de næste fem 
år. 
 
b) Den økonomiske politik og budgetpolitikken 
 
Grundlæggende har Cyperns økonomiske politik til formål at opretholde betingelserne for en 
intern og ekstern økonomisk stabilitet for derved at skabe det rigtige grundlag for en bæredygtig 
vækst. Cyperns regering har forpligtet sig til at opfylde Maastricht-konvergenskriterierne i løbet 
af de næste fem år, således at Cypern hurtigt efter sin tiltrædelse af EU vil kunne deltage i Den 
Økonomiske og Monetære Union (ØMU). 
 
Samtidig forsøger Cyperns regering at fremme strukturreformer inden for skatte- og 
afgiftssektoren, den finansielle sektor og handelssektoren samt på arbejdsmarkedet 
(indkomstpolitik) med henblik på at gøre markedet mere fleksibelt og forbedre fordelingen af 
ressourcer i forhold til de komparative økonomiske fordele. 
 
- Budgetpolitik 
 
Cyperns regering har for nylig udarbejdet et budgetprogram, som er afstemt efter den generelle 
økonomiske situation siden slutningen af første halvår af 1997, og som sigter mod at vende den 
negative udvikling, der har gjort sig gældende de sidste to år, for så vidt angår 
budgetunderskuddet. Det kvantitative formål med dette program er at reducere 
budgetunderskuddet til under 3% over de næste fem år. I henhold til dette scenario forventes den 
offentlige gæld fortsat at udgøre under 60% af BNP. 
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Budgetprogrammet indeholder både foranstaltninger til at begrænse de offentlige 
forbrugsudgifter og til at forhøje de offentlige indtægter. På udgiftssiden er de vigtigste 
foranstaltninger et toårigt stop for oprettelse af nye stillinger inden for statsadministrationen, 
nedlæggelse af en tredjedel af de stillinger i statsadministrationen, som bliver ledige inden for de 
næste tre år, begrænsning af stigningerne i embedsansattes lønninger og overarbejdsbetaling og 
besparelser på mellem 10 og 15% for de øvrige offentlige udgifters vedkommende. På 
indtægtssiden sigter programmet på at forhøje både den grundlæggende og den reducerede 
momssats fra de nuværende 8% og 0% til 12% og 5% samt på at forhøje andre indirekte 
forbrugsafgifter. 
 
Finansieringen af budgetunderskuddet bliver også gradvist bragt i overensstemmelse med 
Maastricht-traktatens bestemmelser. Helt konkret er den finansiering, der ikke bygger på 
bankkreditter, men på pengeudstedelse, blevet væsentligt reduceret i perioden 1995-1997 og vil 
være fuldstændig afskaffet inden tiltrædelsen. 
 
- Pengepolitik 
 
Inden for finanssektoren er der i de sidste par år gjort væsentlige fremskridt hen imod 
liberalisering og strukturreform. I januar 1996 indførte Cyperns centralbank en ny ramme for 
gennemførelsen af pengepolitikken, som bygger på moderne indirekte metoder for monetær 
kontrol i stedet for de hidtil anvendte direkte kontrolmetoder (minimumslikviditetssats, lånelofter 
osv.). 
 
Samtidig fortsætter Cyperns regering liberaliseringen af kapitalbevægelser. Begrænsninger i 
forbindelse med løbende transaktioner og udenlandske direkte investeringer i Cypern afvikles 
gradvis, medens cypriotiske virksomhedsledere under bestemte forhold opfordres til at investere 
i udlandet. Yderligere skridt hen imod liberalisering af kapitalbevægelserne afhænger af en 
liberalisering af rentelovgivningen og mere specifikt af en afskaffelse af den lovmæssige 
begrænsning for rentesatser. Centralbanken har med henblik herpå udarbejdet et lovforslag, som 
meget snart forventes forelagt Parlamentet, når drøftelserne med de politiske partier og 
interessegrupperne er afsluttet. 
 
De cypriotiske myndigheder er klar over, at finansielle reformer under visse omstændigheder kan 
føre til pludselige omfattende stigninger i den samlede likviditet med eventuelle destabiliserende 
virkninger for økonomien. Derfor følges liberaliseringen af finanssektoren op med øget 
bankkontrol. Den nyligt vedtagne banklov er et vigtigt skridt i denne retning og er i fuld 
overensstemmelse med EU-direktiverne.  
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- Valutapolitik 
 
Det cypriotiske pund har været ensidigt bundet til ecuen siden juni 1992 og til euroen siden den 
1. januar 1999 inden for en snæver udsvingsmargen på +/-2,25%. Dette blev fulgt op af en 
forsigtig økonomisk politik, der især havde til formål at dæmme op for inflationspresset og 
begrænse underskuddet på betalingsbalancens løbende poster til et acceptabelt niveau. Denne 
økonomiske politik har vist sig at være rigtig. Siden indførelsen af den faste valutakurs har det 
cypriotiske punds daglige kursudsving i forhold til ecuen således været langt mindre, end 
udsvingsmargenen åbner mulighed for. Det største positive udsving har været +1%, og det 
største negative udsving har været 0,7%. Endvidere skal det understreges, at det af et 
baggrundsdokument, som IMF har udarbejdet om den cypriotiske økonomis eksterne 
konkurrencedygtighed, fremgår, at det aktuelle valutakursniveau i Cypern er i overensstemmelse 
med principperne for besparelser og investeringer.  
 
Ud fra disse erfaringer har de cypriotiske myndigheder oplyst, at bindingen til ecuen vil blive 
overført til euroen med den nuværende paritet. 
 
c) Resultater for 1998 / prognoser for 1999 (se tabel, bilag 2) 
 
Ifølge de foreløbige resultater for 1998 vil stigningen i den reale produktivitet nå op på 4,5%, og 
det er endnu engang servicesektoren, som især bidrager til denne vækst. Arbejdsløsheden 
forventes at falde fra 3,4% i 1997 til omkring 3% af den erhvervsaktive befolkning. Inflationen 
forventes at gå ned fra 3,6% i 1997 til 2,5%, og her spiller både de lave importpriser og de 
mindre prisstigninger for landbrugsprodukter sammenlignet med 1996-1997 samt de mere 
beskedne lønstigninger en positiv rolle (endnu ikke bekræftede skøn). 
 
Til trods for de gode resultater lider Cyperns økonomi fortsat under strukturelle svagheder, som 
især viser sig i landbrugs- og produktionssektoren, og som afspejler den relativt begrænsede 
anvendelse af avanceret teknologi. 
 
III. FORBINDELSERNE MED EU 
 
a) Associeringsaftalen 
 
Handelsforbindelserne mellem EU og Cypern er baseret på den associeringsaftale, der blev 
undertegnet den 19. december 1972. Undertegnelsen af denne aftale blev fulgt op af fire 
protokoller om teknisk og finansielt samarbejde med det formål at tilpasse aftalen til den aktuelle 
udvikling. Særlig betydning må tillægges protokollen, der blev undertegnet den 19. oktober 
1978, og hvori man fastlagde de betingelser og procedurer, der var nødvendige for at indlede 
anden fase af aftalen, som omfatter oprettelse af en toldunion i to etaper. Siden den 1. januar 
1998 har blot nogle få industri- og landbrugsvarer været undtaget fra ordningen med frie 
varebevægelser. Denne dato markerer fjernelsen af de sidste hindringer for den frie samhandel 
med henblik på indførelsen af en toldunion inden 2001-2002. Dette indebærer, at de forskellige 
former for ledsagepolitik på områder som konkurrence, statsstøtte, indirekte beskatning, 
standardisering, osv. skal harmoniseres i løbet af overgangsperioden. 
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Siden Tyrkiets ulovlige besættelse af Cyperns nordlige del har Fællesskabets politik over for 
Cypern været styret af to regler: 
 
- udelukkende anerkendelse af den lovlige regering (i overensstemmelse med De Forenede 

Nationers resolutioner) og 
 
- ønsket om, at hele den cypriotiske befolkning skal nyde godt af associeringens følger 

(hvilket ind til for ganske nylig gav det tyrkiske samfund mulighed for at undgå isolering, 
eftersom Fællesskabet godkendte oprindelsescertifikater fra den besatte zone, således at 
størstedelen af den nordlige dels citrusfrugter kunne bevare deres britiske markeder). 

 
Siden Domstolens dom af 5. juli 1994 (i en juridisk tvist mellem det britiske 
landbrugsministerium og græsk-cypriotiske eksportører) er Unionens medlemsstater imidlertid 
blevet opfordret til ikke at anerkende handels- og plantesundhedscertifikater for citrusfrugter og 
kartofler fra Nordcypern. Denne afgørelse fordømmer således Det Forenede Kongerige og 
Europa-Kommissionen, hvis strategi hidtil blot havde været frihandel uden at tage hensyn til 
politiske synspunkter. Dette betyder ganske vist en sejr for Republikken Cyperns regering, som 
er den eneste internationalt anerkendte myndighed for hele Cypern, men afgørelsen er blevet 
stærkt kritiseret af den nordlige part, der mener, at den vil uddybe splittelsen mellem de to 
samfund og konsolidere adskillelsen. Den kunne tænkes at øge den nordlige dels økonomiske og 
politiske afhængighed af Tyrkiet. 
 
b) Handel  
 
Den Europæiske Union er Cyperns vigtigste handelspartner. Øen har imidlertid et stort 
handelsunderskud over for Unionen, som i 1997 nåede op på 1.559 milliarder ecu. Cyperns 
import fra EU var på 1.932 milliarder ecu, mens eksporten til EU var på 0,373 milliarder ecu. 
Det skal dog bemærkes (jf. Kommissionens rapport fra november 1998), at den samlede 
eksportandel, Unionen aftager, er faldet siden begyndelsen af 1990'erne til fordel for markederne 
i Østeuropa. 
 
Blandt EU's medlemsstater er det traditionelt Det Forenede Kongerige, der er Cyperns største 
handelspartner. 
 
EU's eksport til Cypern omfatter hovedsagelig maskiner og transportmateriel. EU importerer for 
det meste uforarbejdede fødevarer, især grøntsager, frugt og drikkevarer samt tobak. 
Der findes ingen væsentlige problemer i handelen mellem Cypern og Den Europæiske Union. 
 
c) Finansprotokoller 
 
Med udgangspunkt i associeringsaftalen og i henhold til tre finansprotokoller har EU ydet 
Cypern finansiel bistand svarende til i alt 136 millioner ecu i form af støtte, der ikke skal betales 
tilbage, og lån fra EIB. Imidlertid kunne en stor del af de bevillinger, der tildeltes Cypern under 
tredje finansprotokol, ikke anvendes på grund af vanskeligheder i tilknytning til øens næsten 
faktiske opdeling. Den fjerde finansprotokol, der blev undertegnet den 30. oktober 1995, (1996-
1998, forlænget til 31. december 1999) omfatter 22 millioner ecu i gavestøtte og 52 millioner ecu 
i lån (i alt 74 millioner ecu). Den har til formål delvist at finansiere projekter og aktioner, som 
skal bidrage til Cyperns økonomiske og sociale udvikling med henblik på landets tiltrædelse af 
EU samt understøtte konkrete bestræbelser på at fremme en afklaring af de politiske 
uoverensstemmelser. 
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Cypern nyder ligeledes godt af regionale og horisontale foranstaltninger som led i Meda-
programmet, som er et vigtigt element i Euro-Middelhavspartnerskabet, der indledtes på 
Barcelona-konferencen i november 1995. Sammen med de 11 andre Middelhavslande, der ikke 
er medlemmer af Den Europæiske Union, samt medlemsstaterne deltager Cypern i dialogen om 
politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål, planerne om en Euro-Middelhavsfrihandelszone samt 
om de sociokulturelle og menneskelige aspekter af partnerskabet. 
 
d) Organer 
 
- Associeringsrådet mødes principielt to gange om året. Det foretager en indgående analyse 

af de fremskridt, Cypern har gjort i landets harmoniseringsproces med henblik på 
tilpasning til gældende fællesskabsret. 

 
- Det Blandede Parlamentariske Udvalg, der blev nedsat i 1991, består af EP-medlemmer 

(12) og medlemmer af Republikken Cyperns Repræsentanternes Hus (13). Det mødes to 
gange om året og har gjort det muligt at forstærke den interparlamentariske dialog. Det 
afløste delegationerne, som tidligere mødtes langt mere sporadisk og tilfældigt. På dets 
dagsorden er med jævne mellemrum den politiske situation på øen, menneskerettigheder 
(personer, der er lukket inde på Nordcypern), forbindelserne mellem EU og Cypern og 
status over tilpasningen af de forskellige politikker til gældende fællesskabsret. Næste 
møde finder sted den 18.-19. november 1999 i Bruxelles. 

 
- Politisk dialog 
 
Med udgangspunkt i Det Europæiske Råds afgørelse på mødet på Rhodos har der siden 1989 
været ført en politisk dialog mellem EU og Cypern. 
 
Siden den 12. juni 1995 har denne dialog været udvidet til at omfatte møder mellem de politiske 
direktører og ekspertmøder om menneskerettigheder, nedrustning, sikkerhed, OSCE, terrorisme 
og De Forenede Nationer. 
 
Desuden har der været regelmæssig kontakt mellem Unionens og Cyperns diplomatiske 
repræsentationer i tredjelande. 
 
Ifølge cypriotiske kilder har Cypern tilsluttet sig størstedelen af EU's erklæringer om 
udenrigspolitiske spørgsmål (f.eks. under 88,5% af afstemningerne i De Forenede Nationers 
Forsamling i 1995 og 98% i 1996). 
 
- Struktureret dialog 
 
I juni 1995 indførtes en struktureret dialog, hvor det har været muligt at fastslå, på hvilke 
områder Cypern skal gøre en indsats for at tilpasse sig Unionens retssystem og politikker. 
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På samlingen den 17. juli 1995 vedtog Rådet (almindelige anliggender) detaljerede bestemmelser 
for denne dialog, som vedrører forskellige emner og foregår på forskellige 
repræsentationsniveauer: 
 
-  møder mellem stats- og regeringschefer i forbindelse med Det Europæiske Råds møder, 
 
- møder på ministerniveau eller andet niveau om spørgsmål, der hører under FUSP, om 

retlige og indre anliggender samt om emner af fælles interesse. 
 
 
IV. TILTRÆDELSESANSØGNINGEN 
 
Den tiltrædelsesansøgning, som Republikken Cypern forelagde den 4. juli 1990, gælder for hele 
øen. Som det fremgår af Agenda 2000, skal tiltrædelsen være til fordel for hele øen, og 
repræsentanterne for den nordlige befolkning skal inddrages i tiltrædelsesforhandlingerne. Den 
ulovligt besatte del af øen tager afstand fra, at tiltrædelsesansøgningen er indgivet på hele øens 
vegne. Dens leder har meddelt, at indledningen af forhandlinger om tiltrædelse af Den 
Europæiske Union vil medføre en opdeling af øen og betyde, at den nordlige del integreres i 
Tyrkiet. I august 1997 undertegnedes en associeringsaftale - der ganske vist er uden folkeretlig 
værdi - mellem Cyperns nordlige del og Tyrkiet, dvs. mellem den nordlige dels leder og Tyrkiet. 
Ifølge den nordlige dels leder deltager de tyrkiske cyprioter kun i forhandlingerne, såfremt 
Nordcypern "anerkendes" som en enhed. 
 
a) Kommissionens holdning 
 
Den 30. juni 1993 afgav Kommissionen en positiv udtalelse om Cyperns egnethed, hvori det 
foresloges at genbehandle tiltrædelsesansøgningen og tage situationen op til fornyet overvejelse 
den 1. januar 1995. 
 
Den 26. januar 1995 fremlagde Kommissionen resultatet af genbehandlingen af tiltrædelses-
ansøgningen og bekræftede, at Cypern burde være medlem af Unionen. 
 
I Agenda 2000, som udsendtes den 15. juli 1997, bekræftede Kommissionen, at der indledes 
forhandlinger med Cypern seks måneder efter regeringskonferencens afslutning. "Hvis man 
kunne enes om en politisk løsning, ville det kunne bringe forhandlingerne til en hurtigere 
afslutning. Hvis man ikke når længere frem mod en løsning, før forhandlingerne skal starte, må 
de indledes med Republikken Cyperns regering, som er den eneste, der anerkendes af 
international ret." 
 
Den 17. november 1998 fremlagde Kommissionen en ny rapport for Det Europæiske Råd om 
den generelle situation, sådan som den var blevet pålagt at gøre det af topmødet i Cardiff. 
 
b) EP's holdning - Oversigt 
 
Den 12. juli 1995 vedtog EP en beslutning, der støttede Rådets (almindelige anliggender) 
afgørelse af 6. marts 1995, hvorefter tiltrædelsesforhandlingerne med Cypern skulle indledes 
seks måneder efter regeringskonferencen og under hensyntagen til dennes resultater (A4-
0156/95). Denne holdning kom atter til udtryk i EP's beslutning af 19. september 1996. 
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Den 4. december 1997 opfordrede EP i sin beslutning om Kommissionens meddelelse "Agenda 
2000 - Et udvidet og styrket EU" Rådet og Kommissionen til ikke at sky nogen anstrengelse for 
at fremme en fredelig løsning af Cypern-spørgsmålet i overensstemmelse med FN's resolutioner 
og mente, at tiltrædelsesforhandlingerne med Cyperns regering ikke skal gøres afhængige af 
konfliktens løsning. Parlamentet opfordrede Kommissionen til at overbevise de to samfund på 
øen om fordelene ved medlemskab af EU og til at inddrage begge samfund i 
udvidelsesprocessen. 
 
EP opfordrede også Kommissionen og Rådet til at tage hensyn til republikken Cyperns 
fremragende økonomiske og finansielle stilling, som allerede da satte landet i stand til at opfylde 
ØMU-kriterierne, hvilket vil lette tiltrædelsesforhandlingerne, som under ingen omstændigheder 
må gøres afhængige af forholdet til Tyrkiet, og som skal afsluttes hurtigst muligt. 
 
Under mødeperioden i april 1999 vedtog EP en betænkning af Bertens om Kommissionens 
rapport fra november 1998 om Cypern (PE 229.878/endel.), hvori det roser de fremskridt, 
Cypern har gjort med gennemførslen af gældende fællesskabsret, og gentager sit tidligere 
standpunkt, ifølge hvilket tiltrædelse ikke er betinget af en fredsaftale.  
 
Europa-Parlamentet vedtog den 17. februar 2000 sin beslutning (betænkning af Brok) om forslag 
til Rådets forordning om iværksættelsen af foranstaltninger som led i førtiltrædelsesstrategien for 
Cypern og Malta (se nedenfor). 

 
Europa-Parlamentet og navnlig dets Delegation til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-
Cypern har ofte kritiseret, at Cypern ikke har modtaget finansiel førtiltrædelsesstøtte således om 
de andre ansøgerlande. 
 
c) Rådets holdning 
 
Den 6. marts 1995 meddelte Rådet (almindelige anliggender) i en pakkeafgørelse vedrørende en 
toldunion med Tyrkiet, at tiltrædelsesforhandlinger med Cypern ville blive indledt seks måneder 
efter regeringskonferencens afslutning og under hensyntagen til dennes resultater. 
 
Denne holdning har Rådet gentagne gange givet udtryk for. 
 
Siden juli 1997 har Rådets formandskab bekræftet, at tiltrædelsesforhandlingerne med Cypern 
skulle indledes i begyndelsen af 1998, og har understreget, at der ikke er nogen sammenhæng 
mellem disse forhandlinger og en fredelig afklaring af Cypern-spørgsmålet. 
 
Den 12.-13. december 1997 i Luxembourg vedtog Det Europæiske Råd, at udvidelsesprocessen 
skulle indledes den 30. marts 1998 på et møde i Bruxelles mellem udenrigsministrene fra 
henholdsvis Den Europæiske Unions femten medlemsstater, fra de ti central- og østeuropæiske 
ansøgerlande samt fra Cypern med at fastlægge en speciel rammeordning for disse ansøgerlande. 
 
Rådet besluttede at afholde en Europa-konference den 12. marts 1998 med deltagelse af Den 
Europæiske Unions medlemsstater og de europæiske stater, der sigter mod at tiltræde denne og 
deler dens interne og eksterne værdier og mål. 
 
Den 30. marts 1998 indledtes udvidelsesforhandlingerne officielt for samtlige ansøgerlandes 
vedkommende. 
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Den 31. marts 1998 afholdtes en bilateral regeringskonference, hvor man indledte forhandlinger 
med Cypern om betingelserne for landets tiltrædelse af Unionen og de traktattilpasninger, en 
sådan tiltrædelse indebærer. Forhandlingerne er baseret på den generelle forhandlingsramme, 
Rådet tog til efterretning den 8. december 1997. 
 
Cyperns tiltrædelse skal være til fordel for alle lokalsamfundene og bidrage til den civile fred og 
forsoning. Tiltrædelsesforhandlingerne vil bidrage positivt til, at der findes en politisk løsning på 
det cypriotiske problem via forhandlinger under De Forenede Nationer, som skal foregå med 
henblik på at oprette en føderation med to samfund og to områder. I den forbindelse kræver Det 
Europæiske Råd, at den cypriotiske regerings ønske om at lade repræsentanter for det tyrkisk-
cypriotiske samfund indgå i delegationen til tiltrædelsesforhandlingerne efterkommes. Med 
henblik herpå vil formandskabet og Kommissionen etablere den nødvendige kontakt. 
 
EU's institutioner har beklaget, at præsident Klerides' tilbud dagen efter hans genvalg om at lade 
en repræsentant for det tyrkisk-cypriotiske samfund være en af forhandlingsdeltagerne strandede 
på Denktash's afvisning. Tilbuddet står imidlertid fortsat ved magt. Den nuværende blokering 
skulle dog ikke få nogen indflydelse på forløbet af de forhandlinger, der nu er indledt med 
Republikken Cypern alene. 
 
De cypriotiske myndigheder har således oplyst, at den nordlige del af øen holdes informeret om 
forhandlingernes udvikling ved hjælp af Republikken Cyperns regerings Internet-site om 
"særlige forhandlinger".  
 
d) Udtalelser fra anden side 
 
- Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 29. oktober 1997 
 

"Hvad angår Cypern, mener udvalget, at det er nødvendigt at skabe gunstigere betingelser 
for at opnå en aftale, hvorved der kan gennemføres en fredelig integrering af hele øen i 
Den Europæiske Union". 

 
e) Medlemsstaternes holdninger 
 
Visse medlemsstater havde udtrykt forbehold over for Cyperns integrering i Den Europæiske 
Union i en status quo-situation (dvs. en opdelt ø). Under topmødet i Edinburgh, der fulgte efter 
Europakonferencen den 12. marts 1998, erklærede medlemsstaterne sig dog enige i at adskille 
tiltrædelsesforhandlingerne og løsningen af Cypern-problemet. På det europæiske topmøde i 
Cardiff (juni 1998) gav Frankrig på ny udtryk for visse forbehold. I konklusionerne fastholdt 
Rådet imidlertid den holdning, det tidligere var nået frem til, hvilket vil sige ingen 
forhåndsbetingelser for medlemskab. 
 
Rådet (almindelige anliggender) vedtog på sit møde den 5. oktober 1998 i Luxembourg, at de 
tekniske tiltrædelsesforhandlinger vedrørende visse spørgsmål skulle påbegyndes den 10. 
november med den førte gruppe ansøgerlande. Rådet bekræftede endvidere endnu engang det 
princip, at fremskridt hen imod tiltrædelse af EU og hen imod en "retfærdig og varig" løsning på 
det cypriotiske problem naturligt vil styrke hinanden, og at tiltrædelsen vil medvirke til at skabe 
fred og forsoning mellem borgerne på øen. 
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Den 9. november 1998 udtrykte fire medlemsstater (Frankrig, Italien, Tyskland og 
Nederlandene) på ny forbehold over for Cyperns tiltrædelse, så længe øen var delt. Denne 
holdning afvises af Europa-Parlamentets betænkning (se PE 229.878A), som vedtoges i april 
1999. 
 
Det Europæiske Råd i Helsinki (den 11. december 1999) erklærede formelt, at Cyperns 
tiltrædelse af EU ikke er betinget af en løsning af den politiske situation. 
 
f) Cyperns holdning 
 
Udenrigsminister Kasoulides erklærede den 17. juli 1997, at Cypern ønsker, at alle cyprioter 
forenes og forsones, om muligt før tiltrædelsen. 
 
 
V. FØRTILTRÆDELSESSTRATEGIEN 
 
a) Den 12.-13. december 1997 vedtog Det Europæiske Råd en særlig 

førtiltrædelsesstrategi for Cypern baseret på 
 
- deltagelse i visse målrettede aktioner, især i en forstærkning af 

forvaltningsmekanismerne, herunder de retlige, samt inden for retlige og andre 
anliggender; 

 
- deltagelse i visse fællesskabsprogrammer og -agenturer (efter samme fremgangsmåde 

som for de øvrige ansøgerlande), såsom Leonardo, Socrates, Ungdom for Europa, Ariane, 
Raphael, Kalejdoskop; 

 
- udnyttelse af den tekniske bistand, der ydes af Taiex (Technical Assistance Information 

Exchange Office). 
 
I modsætning til de central- og østeuropæiske lande har Cypern ikke behov for et 
tiltrædelsespartnerskab, der skal finansieres inden for Phare. Dog skal Cypern sammen med de 
øvrige central- og østeuropæiske lande deltage i følgende dele af førtiltrædelsesstrategien: 
 

* erhvervelse af kendskab til Den Europæiske Unions funktioner og institutioner, 
* fællesskabsprogrammerne, 
* teknisk bistand til at overtage Fællesskabets love og bestemmelser. 

 
Disse aktiviteter kan finansieres med den 4. finansprotokol, der er blevet forlænget til udgangen 
af 1999. Finansprotokollen omfatter 74 millioner ecu fordelt på 50 millioner ecu i form af lån fra 
EIB, 22 millioner ecu som støtte, der ikke skal betales tilbage, og 2 millioner ecu som risikovillig 
kapital. Ud af de 22 millioner ecu Cypern får som gavestøtte, er der afsat 5 millioner ecu til at 
forberede Cyperns tiltrædelse (behov for teknisk bistand, tilpasning til fællesskabslovgivningen, 
deltagelse i fællesskabsprogrammer, osv.). Ud af de resterende 17 millioner ecu skal 5 millioner 
ecu anvendes til projekter for begge de to samfund på øen, og 12 millioner ecu skal bidrage til 
den politiske løsning. På grund af modstand fra Nordcypern har disse midler ikke kunnet 
frigives. En del af beløbet kunne omlægges til at styrke førtiltrædelsesstrategien. 
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Den cypriotiske regering har meddelt Kommissionen, at den har taget initiativ til at få oversat de 
centrale dele af den gældende fællesskabsret til tyrkisk af hensyn til de tyrkiske cyprioter, og at 
arbejdet ønskes finansieret med midler fra den 4. finansprotokol.  
 
Ikke desto mindre er spørgsmålet om økonomisk støtte til Cypern temmelig akut. Problemet har 
allerede været rejst ved adskillige lejligheder, herunder i Det Blandede Parlamentariske Udvalg. 
Kommissionen har påtaget sig at undersøge spørgsmålet. Reelt er Cyperns økonomi, der for bare 
nogle få år siden blomstrede, begyndt at løbe ind i visse vanskeligheder. 
 
I den forbindelse ønsker man fra cypriotisk side undersøgt muligheden for at opføre Cypern på 
listen over lande, der er berettiget til støtte fra strukturfondene og til landbrugsstøtte. 
 
I begyndelsen af september 1998 udtalte Europa-Parlamentet sig til fordel for Cyperns deltagelse 
i Media II, Fællesskabets program for en fælles audiovisuel politik. En tilpasning af Cyperns 
lovgivning til gældende fællesskabsret er allerede påbegyndt og bevæger sig i retning af en 
fuldstændig harmonisering. Bl.a. har Cypern gennemført hele direktivet om tv uden grænser i sin 
lovgivning. 
 
Cypern burde ligeledes snart kunne modtage støtte fra følgende programmer: 
 
- Det tredje flerårige program (for SMV'er) 
- Karolus, udvekslingsprogram for nationale embedsmænd, der har til opgave at 

gennemføre gældende fællesskabsret 
- Fiscalis: samarbejdsprogram mellem skatteadministrationerne 
- Forventet deltagelse i programmer inden for den offentlige sundhedssektor, 

energibesparelse, kultur og retspleje. 
 
Cypern underskrev i maj 1999 en aftale om deltagelse i det femte rammeprogram for forskning 
og teknologisk udvikling. Det er ligeledes siden maj fuldgyldigt medlem af COST (samarbejde 
om videnskabelig og teknisk forskning). 
  
b) "Screening" og forhandlinger 
 
For 5+1-landegruppen (dvs. Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovenien, Estland og Cypern) indledtes 
der allerede i april 1998 screeningsundersøgelser. Der er tale om en analytisk gennemgang af 
situationen i bestemte sektorer i ansøgerlandene i forhold til gældende fællesskabsret. De 
områder, der voldte færrest problemer, blev behandlet først - i alt 31 sektorer skulle undersøges i 
perioden ind til udgangen af 1999. 
 
Som allerede nævnt vedtog Rådet (almindelige anliggender) den 5. oktober 1998 i Luxembourg 
at indlede tekniske forhandlinger om de spørgsmål, der allerede har været underkastet en 
screening. 
 
Ud af de 15 kapitler, der er blevet screenet, er 10 nu afsluttet og kræver ikke yderligere 
forhandlinger, heriblandt videnskab og forskning, undervisning og uddannelse, kultur, SMV, 
selskabsret, forbrugerbeskyttelse og sundhed, toldunion, eksterne handelsforbindelser samt 
telekommunikation (for sidstnævnte kapitel anmoder Cypern ikke længere om en 
overgangsperiode). 
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Sidst i juni tog en delegation fra Kommissionen, under ledelse af forhandleren Leopold Maurer, 
til Cypern. Under mødet med den cypriotiske forhandler, George Vassiliou, blev der gjort 
opmærksom på den insats, Cypern har gjort, og på de sektorer, hvor der skal ske forbedringer. 
Der blev i den forbindelse lagt særlig vægt på spørgsmålet om afgifter og på liberaliseringen af 
det finansielle system, hvilket har betydning for kapitalens frie bevægelighed og den økonomiske 
og monetære union. Kommissionens delegation betonede, at Cypern skulle afskaffe sin ordning 
med et renteloft. Den cypriotiske delegation påpegede, at der ville blive taget en politisk 
beslutning på området inden årets udgang. Ordningen vil blive afskaffet, spørgsmålet er blot 
hvornår. 
 
På den mellemstatslige konference i Bruxelles i perioden 30. september til 4. november skal der 
forhandles om otte nye kapitler: den økonomiske og monetære union, fri bevægelighed for 
kapital, social- og arbejdsmarkedspolitik, energi, fri bevægelighed for tjenesteydelser, transport, 
miljø og afgiftspolitik. 
 
Udenrigsministrene fra EU samt fra 5+1-landegruppen mødes i Bruxelles den 7. december til en 
forhandlingsrunde under det finske formandsskab. 
 
Det finske formandsskab ønsker at færdigbehandle så mange kapitler som muligt på dette møde. 
 
I mellemtiden vil taskforcen vedrørende udvidelsen og 5+1-landegruppen stort set blive færdige 
med screeningen af de 31 kapitler. 
 
Screeningen af den fælles landbrugspolitik (finansforordningen, markedsordningen, udviklingen 
af landdistrikterne) skulle være afsluttet i november. Forhandlingerne om dette kapitel begynder 
først for alvor midt i år 2000. [Landbrugssektoren på Cypern tegner sig kun for 4% af landets 
BNP]. 
  
c) Kommissionens rapporter om Cyperns fremskridt mod tiltrædelse 
 
Som besluttet på Det Europæiske Råd i Luxembourg skal Kommissionen forelægge Rådet 
periodiske rapporter om hvert ansøgerlands fremskridt mod tiltrædelse set i lyset af de politiske 
og økonomiske kriterier, som kræves opfyldt for tiltrædelse, og af, hvor stor en del af gældende 
fællesskabsret der er gennemført. 

 
I sin første rapport fra november 1998 gør Kommissionen opmærksom på, at rapporten ikke kan 
dreje sig om hele øen, da den nordlige del har afslået at deltage i forhandlingerne. Men den er 
generelt meget positiv, hvad angår Cyperns overtagelse af gældende fællesskabsret, især med 
hensyn til toldunionen. Kommissionen nævner områder, hvor der er behov for en indsats, og det 
gælder navnlig offshoreaktiviteter, den finansielle sektor, maritim transport, telekommunikation 
og retlige og indre anliggender. Inden for disse sektorer er der endvidere behov for at styrke 
institutionerne på Cypern. 

  
I sin anden rapport af 13. oktober 1999 konstaterer Kommissionen, at Cypern tydeligvis opfylder 
Københavnskriterierne, og at landet har markedsøkonomi, men den kritiserer også de få 
fremskridt, der er sket med tilpasning til det indre marked siden rapporten fra 1998, særlig inden 
for standardisering. Der skal gøres fremskridt på områderne kapitalbevægelse, miljø, 
veterinærkontrol samt indvandrings- og asylpolitik. Den administrative kapacitet skal styrkes 
yderligere inden for søtransport. 
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d) Førtiltrædelsesstøtte 
 
Europa-Parlamentet vedtog den 17. februar 2000 sin beslutning om forslaget til Rådets 
forordning om iværksættelsen af foranstaltninger som led i førtiltrædelsesstrategien for Cypern 
(og Malta). I denne forbindelse gav Parlamentet udtryk for den opfattelse, at de 95 mio. EUR, 
der var afsat til gennemførelsen af denne forordning, er utilstrækkeligt. 
 
Forordningen gør det imidlertid muligt at genskabe en vis lighed i behandlingen af Cypern og 
Malta på den ene side og de øvrige ansøgerlande på den anden side (hvilket bl.a. skyldes, at 
finansprotokollerne med de to lande udløb med udgangen af december 1999). 
 
Denne omstændighed forhindrer naturligvis ikke Cypern (og Malta) i at deltage i Meda-
programmet i overensstemmelse med de allerede fastsatte bestemmelser. 
 

*  *  * 
 
 

VI. CYPERN OG REGERINGSKONFERENCEN 
 
De 12 ansøgerlande, der allerede har indledt forhandlinger om tiltrædelse af EU, har meddelt det 
portugisiske formandskab følgende holdninger i forbindelse med regeringskonferencen, der 
drejer sig om  institutionelle reformer af EU: 
 
- De er alle positivt stemt for en hurtig afslutning af regeringskonferencen, dvs. inden 

udgangen af indeværende år, for at undgå, at selve udvidelsesprocessen forsinkes. Af 
denne grund mener de næsten alle, at dagsordenen for regeringskonferencen bør 
begrænses til de tre "hængepartier" fra Amsterdam (Kommissionens størrelse og 
sammensætning, stemmefordelingen i Rådet og øget brug af afstemning med kvalificeret 
flertal). 

 
- De kræver, at hver enkelt medlemsstat får ret til at udpege en kommissær. 
 
- De anerkender behovet for en omfordeling af medlemsstaternes stemmer i Rådet, men 

lægger vægt på, at der fastholdes en ligevægt mellem de store og de små lande,og på 
beskyttelse af de små landes interesser (som alle ansøgerlandene med undtagelse af Polen 
og Rumænien vil være iblandt). 

 
- De er positivt stemt for øget brug af afstemning med kvalificeret flertal bortset fra i 

spørgsmål om konstitutionelle anliggender og i visse andre undtagelsestilfælde. 
 
- De ønsker at blive omhyggeligt underrettet og hørt under forhandlingerne. 
 
- Cypern mener, at idéen med hensyn til fleksibilitet, variabel geometri eller et "Europa à 

la carte" bør omgås med stor forsigtighed på grund af faren for udvanding af EU's politik. 
Formålet med de institutionelle reformer må efter den cypriotiske regerings opfattelse 
være at fastholde EU's beslutningsevne, men ikke på bekostning af EU's enhedskarakter. 
Den understreger også nødvendigheden af klart at afgrænse, hvilke beslutninger der skal 
træffes på europæisk plan, og hvilke der jf. nærhedsprincippet bør træffes på nationalt 
eller lokalt plan (kilde: Agence Europe, den 28.2.2000). 
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*  *  * 
 
 
 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 
Europa-Parlamentet, GD IV, Luxembourg 
Afdelingen for Internationale og Institutionelle Anliggender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Kilder: Agence Europe 

Cyperns regering: "Cyperns økonomi", august 1998 
Le Monde/Officielle dokumenter (Kommissionen, Rådet og Parlamentet) 
Oxford Analytica. 
http://www.cyprus.eu.org.cy/eng 
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          BILAG 1 
 
 

 
REGERINGSMEDLEMMER 

 
 
 
Udenrigsminister  Ioannis Kasoulides 
 
Finansminister  Christodoulos Christodoulou 
 
Indenrigsminister  Dinos Michaelides 
 
Forsvarsminister  Yiannakis Omirou 
 
Undervisnings- og kulturminister  Lykourgos Kappas 
 
Minister for kommunikation og offentlige arbejder  Leontios Ierodiaconou 
 
Minister for handel, industri og turisme  Nicos Rolandis 
 
Minister for landbrug, menneskelige ressourcer og miljø  Costas Tnemistocleous 
 
Arbejds- og socialminister  Andreas Moushouttas 
 
Justitsminister  Nicos Koshis 
 
Sundhedsminister  Christos Solomis 
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BILAG 2 
 
 
 
    Tabel 8.1 : Centrale økonomiske indikatorer – Budgetdirektoratet. Cypern 
 
 

 
 

1996 1997 1998 
foreløb. 

1999 
budg. 

2000 
budg. 

BNP i løbende priser, mio. CYP 4.135 4.337 4.638 4.925 5.204
BNP per capita, CYP 6.380 6.627 7.023 7.392 7.748
BNP per capita, US$ 13.657 12.874 13.563 13.453 13.946
Vækst i BNP i faste priser  1,9 2,5 5,0 4,5 3,9
Arbejdsløshed, % 3,1 3,4 3,4 3,5 3,4
Stigning i nominelle lønninger, % 6,1 6,8 5,2 3,8 3,9
Stigning i reale lønninger, % 3,1 3,1 2,9 2,3 2,2
Stigning i den reale produktivitet, % 0,9 2,8 3,7 3,3 2,9
Indenlandsk opsparing, % af BNP 20,9 19,3 17,2 19,0 18,8
Inflation 3,0 3,6 2,2 1,5 1,7
Betalingsbalance, løbende poster, mio. (220,6) (170,0) 314,3) (195,6) (200,9)
Bet.ba., løb. poster, ekskl. militær, mio. (117,6) (74,4) (301,6) (129,6) (93,9)
Bet.ba., løb.p., ekskl. milit./flyvevåb., mio. (117,6) (74,4) (301,6) (129,6) (93,9)
Betalingsbalance, løbende poster, % af 
BNP 

(5,3) (3,9) (6,8) (4,0) (3,9)

Bet.ba., løb. p. ekskl. militær, % af BNP (2,8) (1,7) (6,5) (2,6) (1,8)
Udenlandske valutareserver, mio. CYP 2.249,7 2.607,6 2.315,7 2.758,0 3.148,0
Udlandsgæld (i alt), mio. CYP 889,0 1.080,1 1.292,0 1.431,5 1.615,6
Udlandsgæld (i alt), % af BNP 21,5 24,9 27,9 29,1 31,0
Udlandsgæld, service ratio 9,4 7,8 7,7 6,0 7,7
Budgetunderskud, mio. (142,1) (231,2) (257,6) (275,8) (357,4)
Budgetunderskud, % af BNP (3,4) (5,3) (5,6) (5,6) (6,9)
Skatteprovenu, % af BNP 25,6 24,7 25,4 25,2 25,5
Offentlig opsparing, mio. CYP 5 (68) (81) (86) (160)
Samlet offentlig gæld, alt inkl., mio. 3.510 3.982 4.430 4.893 5.545
Indenlandsk, mio. 3.102 3.462 3.760 4.040 4.498
Udenlandsk, mio. 408 520 670 653 1.046
Offentlig gæld ekskl. statsgæld, mio. 2.199 2.498 2.791 3.052 3.487
Samlet offentlig gæld, alt inkl. / BNP 84,9 91,8 95,5 99,4 106,5
Indenlandsk / BNP 75,0 79,8 81,1 82,0 86,4
Udenlandsk / BNP 9,9 12,0 14,4 17,3 20,1
Offentlig gæld ekskl. statsgæld / BNP 53,2 57,6 60,2 62,0 67,0
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