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De briefinger, Arbejdsgruppen om Udvidelsen under Europa-Parlamentets Generalsekretariat har udarbejdet, skal i kortfattet, overskuelig form gøre status over drøftelserne om 
de forskellige temaer i forbindelse med Unionens udvidelse samt medlemsstaternes, ansøgerlandenes og EU-institutionernes forskellige holdninger. De ajourføres, efterhånden 
som forhandlingerne skrider frem. 
 
Nummer Titel      PE nr  Dato Sprog 
 
1  Cypern og Den Europæiske Unions udvidelse  167.284/ændr.4 18.03.99 alle 
2  Ungarn og Den Europæiske Unions udvidelse  167.296/ændr.2 01.02.99 alle 
3  Rumænien og Den Europæiske Unions udvidelse  167.297/ændr.2 26.02.99 alle 
4  Den Tjekkiske Republik og Den Europæiske Unions udvidelse 167.335/ændr.3 18.10.99 alle 
5  Malta og Den Europæiske Unions udvidelse  167.350/ændr.3 01.07.99 alle 
6  Bulgarien og Den Europæiske Unions udvidelse  167.392/ændr.3 11.10.99 alle 
7  Tyrkiet og Den Europæiske Unions udvidelse  167.407/ændr.2 17.06.99 alle 
8  Estland og Den Europæiske Unions udvidelse  167.409/ændr.1 08.10.98 alle 
9  Slovenien og Den Europæiske Unions udvidelse  167.531/ændr.1 08.02.99 alle 
10  Letland og Den Europæiske Unions udvidelse  167.532/ændr.2 27.09.99 alle 
11  Litauen og Den Europæiske Unions udvidelse  167.533/ændr.2 12.01.99 alle 
12  Polen og Den Europæiske Unions udvidelse  167.587/ændr.2 03.03.99 alle 
13  Slovakiet og Den Europæiske Unions udvidelse  167.609/ændr.2 20.08.99 alle 
14  Rusland og Den Europæiske Unions udvidelse  167.734/ændr.1 23.02.99 all2 
15  De institutionelle aspekter ved Den Europæiske Unions udvidelse 167.299/ændr.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Kontrol med og beskyttelse af Den Europæiske Unions finanser med henblik på udvidelsen 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Miljøpolitik og Den Europæiske Unions udvidelse   167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Europakonferencen og Den Europæiske Unions udvidelse 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  De budgetmæssige aspekter ved Den Europæiske Unions udvidelse 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Menneskerettighederne og Den Europæiske Unions udvidelse 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  Den Europæiske Unions udvidelse og den økonomiske og sociale samhørighed 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Statistisk bilag vedrørende Den Europæiske Unions udvidelse 167.614/ændr.5 06.07.99 EN 
23  De juridiske problemer ved Den Europæiske Unions udvidelse 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Førtiltrædelsesstrategien for Den Europæiske Unions udvidelse 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Samarbejde på områderne retlige og indre anliggender i forbindelse med udvidelsen af EU  167.690/ændr.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Kvinders rettigheder og Den Europæiske Unions udvidelse 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Den Europæiske Unions udvidelse og landbruget  167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  Schweiz og Den Europæiske Unions udvidelse  167.777/ændr.1 08.03.99 alle 
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31  Sikkerheds- og forsvarsspørgsmål og Den Europæiske Unions udvidelse 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Den Europæiske Unions udvidelse 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Phare-programmet og Den Europæiske Unions udvidelse 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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39  De sociale aspekter af Den Europæiske Unions udvidelse 168.115/ændr.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Den nukleare sikkerhed i de central- og østeuropæiske ansøgerlande 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Offentlighedens holdning til udvidelsen i medlemsstaterne og ansøgerlandene 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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INDLEDNING 
 
Malta er den mindste stat, som ansøger om medlemskab af EU (371.000 indbyggere, areal: 
316m2). Hovedstaden er Valetta. 
 
Siden uafhængigheden i 1964 har den politik, der føres af den maltesiske øgruppe altid været 
polariseret mellem de to vigtigste partier, nemlig Nationalistpartiet, et kristeligt-demokratisk 
parti, og Labour-Partiet. Disse to partier tegner sig for næsten alle stemmerne og har skiftevis 
haft regeringsmagten. 
 
I begyndelsen af 1987 blev der vedtaget en forfatningsændring, som ændrede valgloven. 
Samtidig vedtog Republikken Malta en neutralitetspolitik og tilsluttede sig rækken af alliancefrie 
stater. 
 
Den nationalistiske regering indgav i juni 1990 en ansøgning om medlemskab af EU. 
Kommissionen afgav udtalelse i juni 1993. Det europæiske Råd vedtog i april 1995, at 
tiltrædelsesforhandlingerne med Malta skulle begynde 6 måneder efter afslutningen af 
regeringskonferencen og i lyset af dennes resultater. 
 
Ved parlamentsvalget den 26. oktober 1996, som var blevet rykket et år frem, vandt Labour-
Partiet (MLP), efter at Nationalistpartiet (NP) havde haft regeringsmagten i næsten 10 år. På 
grund af de store meningsforskelle mellem de to vigtigste partier med hensyn til 
udenrigspolitikken ændrede dette resultat karakteren af forbindelserne mellem Malta og Den 
Europæiske Union. Regeringen stillede ansøgningen om medlemskab af EU i bero, men en ny 
ramme for forbindelserne med EU blev fastlagt i februar 1998. 
 
Knap to år efter Labour-regeringens tiltrædelse blev der navnlig på grund af interne spændinger i 
partiet afholdt valg før tiden den 5. september 1998. 
 
Nationalistpartiets valgsejr har gjort det muligt for Malta at genoptage forhandlingerne om 
tiltrædelse af Den Europæiske Union, idet ansøgningen er blev taget op på ny (det hidtil eneste 
tilfælde i Den Europæiske Unions udvidelseshistorie, jf. s. 14 og 15). Kommissionen har måttet 
ajourføre den udtalelse, den afgav om Maltas ansøgning i juni 1993. Kommissionen fremsendte 
denne ajourføring i februar 1999. Det var Parlamentets ønske (betænkning af Malone af 15. april 
1999), at tiltrædelsesforhandlingerne skulle starte inden udgangen af 1999. 
 
 
I. DEN POLITISKE SITUATION 
 
1. Den seneste udvikling: Parlamentsvalget den 26. oktober 1996 og Sant-regeringen 
 
Valgresultatet var som følger: 
 
Labour-Partiet vandt 50,7% af stemmerne, medens Nationalistpartiet fik 47,8%. Omkring 2% af 
de resterende stemmer gik til andre partier. Udtrykt i mandater betød dette på grund af en 
forfatningsændring, at Labour-Partiet fik yderligere 4 mandater (i alt 34), mens Nationalistpartiet 
fik 31 mandater (samlet antal mandater i Deputeretkammeret: 65). 
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Dette var et alvorligt nederlag for Nationalistpartiet, som havde forventet genvalg med et endnu 
større flertal end i 1992. 
 
Labour-Partiets valgsejr skyldtes, at det havde forstået at udnytte offentlighedens vrede over 
indførelsen af en merværdiafgift i begyndelsen af 1995 som led i landets bestræbelser på at 
harmonisere den økonomiske politik og bringe den i overensstemmelse med EU-
bestemmelserne. Indførelsen af merværdiafgiften på 15% kostede Nationalist-regeringen dyrt 
politisk set. Vælgernes reaktion på dette kontroversielle spørgsmål var af en sådan art, at Labour-
Partiet lovede at afskaffe merværdiafgiften og trække Maltas ansøgning om medlemskab af EU 
tilbage, hvis det vandt valget. 
 
Alfred Sant, der blev Maltas femte premierminister, efter at landet var blevet afhængigt, lovede, 
at Labour-regeringen ville give Malta en "moderne, åben forvaltning", hvis prioriterede mål var 
at kontrollere inflationen, styrke uddannelsesområdet og efterforske korruptionssager seriøst. 
 
I løbet af de to år ved magten indførte Labour-regeringen en række stramninger i den 
økonomiske politik for at nedbringe det offentlige underskud; nogle af disse stramninger, navnlig 
på skatteområdet, ansås for særlig upopulære, inflationsskabende, ineffektive og endog til skade 
for industrisektoren. 
 
Leveomkostningerne steg ligeledes på grund af regeringens indførelse af et andet indirekte 
skattesystem til afløsning af momsen. 
 
Trods regeringens bestræbelser på at udvikle turismen og tilskynde til privatiseringer stagnerede 
den indenlandske økonomi på grund af manglende tillid. De indre spændinger i Labour-Partiet 
gjorde det umuligt at regere landet. 
 
Ved udskrivning af valg før tiden havde premierminister Sant håbet at få et nyt flertal. 
Valgprognoserne kårede ham faktisk som sejrherre. 
  
Det første valgløfte, som Sants regering opfyldte, var at trække Malta ud af NATO's 
"Partnerskab for Fred"-program. 
 
I april 1996 havde Malta tiltrådt NATO's Partnerskab for Fred-program. Dette program var 
blevet tilpasset øens og dens væbnede styrkers behov. Som følge af denne deltagelse i 
Partnerskab for Fred-programmet blev en deling på 30 maltesiske soldater i juni sendt til 
Bulgarien - på landets første oversøiske operation - for sammen med soldater fra seks andre 
lande at deltage i øvelsen "Cooperation Determination 96". 
 
Maltas deltagelse betød også vigtige sikkerhedsfordele i Middelhavsområdet. Maltas geografiske 
beliggenhed var fordelagtig, ikke så meget på grund af øens strategiske betydning som 
Middelhavsbase, men snarere for at forhindre, at den misbrugtes af potentielt NATO-fjendtlige 
elementer. Desuden havde Adami-regeringen ofte understreget, at Maltas forbindelser med nogle 
arabiske lande (f.eks. Libyen) ville være en fordel, og at Malta ville kunne udgøre et 
forbindelsesled mellem NATO og den arabiske verden. 
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Imidlertid havde Labour-Partiet allerede bebudet, at det, hvis det fik regeringsmagten, ville 
trække landet ud af NATO's Partnerskab for Fred-program, idet det var af den opfattelse, at 
medlemskab af Partnerskab for Fred-programmet ikke var foreneligt med landets 
forfatningsmæssigt fastsatte neutralitet og status som alliancefrit land. 
 
Malta har altid haft meget snævre forbindelser med Libyen. Det Blandede Udvalg Malta-Libyen 
drøfter regelmæssigt bilaterale spørgsmål, som f.eks. metoder til at styrke samarbejdet mellem de 
to stater. I den forbindelse blev nylige drøftelser afsluttet med undertegnelsen af en række aftaler 
om toldprocedurer, post og søtransport, som vil være af stor nytte for Libyen under FN-
embargoen. 
 
Den 31. maj 1996 fornyede Malta og Libyen en aftale om at udveksle libysk olie med maltesiske 
produkter. Siden januar 1997 har færgeforbindelsen mellem de to lande været genoptaget (Denne 
færgerute er en af Libyens vigtigste forbindelser til resten af verden, efter at FN indførte 
sanktioner mod Tripolis, (som Malta også håndhæver), og som omfatter forbud mod flyvning til 
og fra Libyen). 
 
2. Euro-Middelhavspartnerskabet 
 
Barcelona-konferencen, der blev afholdt den 27.-28. november 1995, markerede et vendepunkt i 
forbindelserne mellem EU og dens partnere i Middelhavsområdet, herunder Malta. På 
konferencen blev det vedtaget at etablere et partnerskab på tre områder, nemlig politiske og 
sikkerhedsmæssige forbindelser, økonomiske og finansielle forbindelser samt sociale, kulturelle 
og menneskelige forbindelser. 
 
Labour-regeringens politik medførte ikke ændringer af nogen art i EU-Middelhavspartnerskabet. 
 
Den 16. april 1997 afholdtes den 2. ministerkonference under EU-Middelhavspartnerskabet i 
Valletta. På grund af spændinger i Mellemøsten og blokeringen af fredsprocessen kunne de 27 
deltagerlande ikke nå til enighed om en sluterklæring (jf. notat om opfølgningen af Barcelona-
konferencen - PE 224.490). 
 
Malta, der fortsat går ind for Euro-Middelhavspartnerskabet, vil stadig spille en rolle som 
forbindelsesled mellem det nordlige og det sydlige Middelhav. Malta har desuden slået til lyd 
for, at Libyen, der stadig er genstand for international politisk og økonomisk boykot, skal deltage 
i denne konference. 
 
3. Valget den 5. september 1998: Nationalistpartiets sejr 
 
Udover de indenrigspolitiske problemer, som f.eks. valget mellem moms og anden form for 
indirekte beskatning, de offentlige udgifter og den galopperende inflation, stod de maltesiske 
vælgere endnu engang over for det grundlæggende udenrigspolitiske problem, nemlig 
forbindelserne med Den Europæiske Union. 
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Ved at lægge valgkampens hovedvægt på de fordele, som Malta ville kunne drage af EU's 
støtteordninger, og navnlig på den risiko, det indebar for Malta, at holde sig uden for denne 
økonomiske og politiske blok har Nationalistpartiet sandsynligvis mobiliseret en række 
ubeslutsomme vælgere. Der var en massiv valgdeltagelse (95% af vælgerne). I sin argumentation 
til fordel for en genoptagelse af ansøgningen om tiltrædelse af Den Europæiske Union anførte 
Nationalistpartiets leder dog, at Malta aldrig ville genindtræde i Partnerskab for Fred. Dette 
havde skabt for mange problemer i fortiden, sagde han, og der var ikke enighed i befolkningen 
om dette spørgsmål. 
 
Nationalistpartiets regering vil få til opgave at omstrukturere industrien, således at den kan 
modstå konkurrencen fra EU. 
 
Der deltog tre partier i valgkampen: Labour-Partiet (87 kandidater), Nationalistpartiet (94 
kandidater) og Demokratisk Alternativ eller Alliancen for Social Retfærdighed (18 kandidater) 
samt 2 uafhængige kandidater. 
 
Resultater 
 
Det nye parlament (65 medlemmer) består af 35 medlemmer af Nationalistpartiet og 30 
medlemmer af Labour-Partiet. De to partier fik henholdsvis 51% og 47% af de afgivne stemmer. 
Demokratisk Alternativ fik 2%. Fenech Adami blev premierminister. Han har udtalt, at hans 
partis klare valgsejr gav ham mandat til at genoptage forhandlingerne med Den Europæiske 
Union. 
 
  
II. DEN ØKONOMISKE SITUATION 
 
1. Generelt overblik 
 
Uden nogen indenlandske råvarer og et meget lille hjemmemarked har den økonomiske 
udvikling i Malta bygget på fremme af arbejdsintensive og eksportorienterede erhverv og 
turisme. Denne politik har været afhængig af tilstedeværelsen af en billig og fleksibel 
arbejdsstyrke. I 1960'erne og 1970'erne etablerede udenlandske firmaer, navnlig vesteuropæiske, 
en række brancher i Malta såsom beklædning. Denne udvikling tog fart i slutningen af 1970'erne, 
samtidig med at landet oplevede et opsving inden for turismen, der førte til overskud på 
betalingsbalancen. 
 
Industriens eksport steg fra 48,3 mio. MTL i 1975 til 147,8 mio. MTL i 1981, hvilket svarer til 
en årlig gennemsnitlig stigning på 21,7%. Bruttoindkomsten fra turisme steg fra 28,1 mio. MTL i 
1975 til 119,9 mio. MTL i 1980, hvilket svarede til en årlig stigning på 33,3%. Den 
internationale lavkonjunktur i begyndelsen af 1980'erne førte til et fald i såvel turistindtægterne 
og eksporten. Industrien var i 1984 kommet sig efter lavkonjunkturerne, og mellem 1985 og 
1994 havde den en årlig gennemsnitlig vækst på 14,3%. Turismen kom på fode igen i 1985, og 
turismens bruttoindtægter steg gennemsnitligt med 16,2% om året mellem 1985 og 1994. De 
økonomiske problemer i Vesteuropa medførte imidlertid et fald på 5,1% i antallet af tilrejsende i 
1995, og antallet skønnedes at være faldet igen i 1996. 
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I 1988 indførte regeringen en ny incitamentspakke for at tiltrække udenlandske investeringer og 
vedtog bestemmelser, der muliggjorde oprettelse af offshorevirksomheder og -fonde i Malta. Det 
samlede nuværende antal af handlende og ikke-handlende offshorevirksomheder er ifølge 
registret fra Malta Financial Services Centre (MFSC) på 1.442. MFSC er den eneste 
tilsynsmyndighed for finansielle tjenesteydelser. 
 
Økonomien har udvist stærk vækst siden midten af 1980'erne. Tendensen fortsatte i 1995 med en 
anslået real BNP-vækst på 9%. Industriens relative tilbagegang er fortsat, idet den udgjorde 33% 
af BNP i 1980, 29,4% i 1985 og 23,4% i 1994. Derimod har servicesektoren fået større 
betydning i de seneste år. 
 
Ved forelæggelsen af budgetforslaget for 1993 regnede den daværende finansminister med en 
årlig inflationstakt på 2-3% i de fem kommende år. Selvom ministeren understregede, at 
prisudviklingen ikke alene kunne overlades til markedskræfterne, meddelte han, at regeringen 
ville afskaffe priskontrollen og styrke frihandelslovene. Den årlige gennemsnitlige inflation var i 
1993-1995 på 4,1%. Efter en brat forværring i 1980-1983 steg eksporten af varer og 
tjenesteydelser i 1986, idet den oversteg 1980-niveauet, og er siden fortsat med at stige. 
Maskiner og transportudstyr udgør mere end halvdelen af eksporten. Importen stagnerede i 
begyndelsen af 1980'erne, men steg kraftigt i den anden halvdel af 80'erne. 
 
Lavkonjunkturen i begyndelsen af 1980'erne medførte en betragtelig begrænsning i det private 
forbrug, som faldt med 11,3% i faste priser mellem 1980 og 1983. Det private forbrug er 
imidlertid steget betydeligt siden midten af 80'erne, hvilket delvis afspejler Nationalistparti-
regeringens liberaliseringspolitikker. Den årlige vækst i forbrugernes udgifter udtrykt i 1973-
priser steg gennemsnitligt med 5% i perioden 1991-1995. 
 
2. Den seneste udvikling 
 
Den økonomiske vækst i 1996 blev anslået til 4,2% i faste priser, hvilket var et brat fald fra de 
9% i 1995, selvom væksten i 1995 delvis skyldtes indførelsen af merværdiafgiften, som bragte 
en række aktiviteter, der tidligere ikke var blevet registreret, for dagen. Faldet i vækstraten i 
1996 forklaredes ligeledes ved en nedgang i forbruget på hjemmemarkedet. Ifølge Maltas 
centralbank fortsatte denne tendens i første kvartal af 1997. 
 
Centralbanken mener, at faldet i efterspørgslen på hjemmemarkedet kan skyldes en 0,3% 
stigning i arbejdsløsheden samt en stigning i inflationen som følge af de nye indirekte skatter, 
der blev indført i januar 1997 (Labour-regeringen indførte i alt 33 nye skatter), jf. punkt 6. 
 
Inflationen var i 1997 på 3,1%, men i sidste kvartal af 1998 faldt den til 1,4%, hvilket bragte den 
gennemsnitlige inflationstakt for hele året ned på 2,4%. Efter momsens indførelse i januar 1999 
steg inflationen til 1,9% i februar, men faldt så til 1,4% i maj. 
 
Med hensyn til finansieringen af underskuddet på betalingsbalancens løbende poster skal det 
påpeges, at tilstrømningen af langfristet kapital steg i de to seneste år på bekostning af 
tilstrømningen af kortfristet kapital. 
 
Arbejdsløsheden steg til mere end 5% i de første måneder af 1999, på trods af at der blev skabt 
flere arbejdspladser i den private servicesektor. Samtidig stagnerede beskæftigelsen inden for 
den direkte produktion. 
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Den største udfordring for den økonomiske politik i Malta er imidlertid nedbringelsen af det 
offentlige budgetunderskud, der nu ligger tæt på 12% af BNP (det var 4% i 1995). 
 
Efterfølgende offentlig låntagning med henblik på at finansiere budgetunderskuddet samt 
stigende offentlige udgifter bidrog kraftigt til en forværring af situationen for de offentlige 
udgifter. Samtidig faldt de offentlige indtægter til trods for en fortsat vækst i økonomien, 
hovedsagelig på grund af manglende skatteindtægter. 
 
1998 var et godt år for turismen: Der kom 6,4% flere turister end i 1997. Et af verdens førende 
krydstogtselskaber besluttede af benytte Malta som hovedhavn fra 1999 og fremover. 
 
Som anført i ajourføringen af Kommissionens udtalelse om Maltas anmodning om medlemskab 
(KOM(99) 069, endelig udg.) har Malta en velfungerende markedsøkonomi. Til trods for den 
udstrakte handelsmæssige integration i EU, er Maltas evne til at klare konkurrencen inden for 
EU en stor udfordring. En række økonomiske reformer, der var en del af det program fra 1994, 
der aftaltes mellem Malta og Kommissionen, skal hurtigt iværksættes. 
 
Kernen i den nuværende regerings økonomiske program er baseret på en strammere skatte- og 
afgiftspolitik, der har til formål at nedbringe det offentlige budgetunderskud til 4% af BNP i 
2004 gennem skatteforhøjelser og en bedre forvaltning af skatter og afgifter. 
 
Programmet sigter ligeledes mod strukturelle reformer af de offentlige udgifter kombineret med 
en forpligtelse til udbetaling af sociale ydelser. Regeringen understreger, at sådanne 
foranstaltninger er nødvendige både for Malta selv og for at lette landets indtræden i EU. 
 
Maltas regering har først for nylig indledt privatiserings- og omstruktureringsprocessen i den 
offentlige sektor. Derfor har man nedsat en task force bestående af repræsentanter fra den 
offentlige og den private sektor. For indeværende hører forsyningstjenesterne stadig under i 
staten, mens visse selskaber som tørdokker og skibsværfter fortsat modtager store beløb i 
statsstøtte. Ethvert forsøg på privatisering vil efter al sandsynlighed møde stærk modstand, og de 
enkelte medlemmer af task forcen er under stigende pres. 
 
 
III. FORBINDELSERNE MELLEM MALTA OG EU  
 
1. Forbindelserne før oktober 1996 
 
Den 5. december 1970 undertegnede Malta og Fællesskabet en associeringsaftale, som trådte i 
kraft den 1. april 1971. 
 
I henhold til aftalen skulle der gennemføres en toldunion i to etaper på fem år. Dette betød, at 
alle handelshindringer mellem parterne skulle fjernes, og at Malta skulle indføre den fælles 
toldtarif. 
 
Eftersom regeringsskiftet i juni 1971 bragte Labour-Partiet tilbage til magten, blev anden etape 
aldrig gennemført, og derfor er det kun bestemmelserne fra de første år af associeringen, som 
anvendes, og som regelmæssigt er blevet forlænget siden 1977. 
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Efter Nationalistpartiets valgsejr i 1987 ville det ikke nøjes med blot at videreføre aftalen fra 
1970 og indføre en toldunion, men mente, at det efter så lang tids forløb var mere formålstjenligt 
at søge fuldt medlemskab af Fællesskabet. 
 
2. Kommissionens første udtalelse om Maltas ansøgning om medlemskab (30. juni 1993) 

og udviklingen af forbindelserne med Den Europæiske Union 
 
Vigtige elementer i udtalelsen 
 
Landets demokratiske grundlag og respekten for menneskerettighederne viser, at Malta har 
forudsætninger for at blive medlem af EU, men dette skal dog bekræftes af Fællesskabet. 
 
Med henblik herpå skal EU kontrollere, at Maltas kandidatur opfylder alle de betingelser, der er 
nødvendige for et positivt resultat af tiltrædelsesforhandlingerne for at sikre en effektiv 
integrering af landet i Fællesskabet og Den Europæiske Union. 
 
Kommissionens udtalelse indeholder en række diagnoser, spørgsmål og forslag vedrørende de 
mest følsomme spørgsmål i forbindelse med Maltas kandidatur, nemlig den nødvendige reform 
af bestemmelserne vedrørende økonomien, spørgsmålet om uforeneligheden mellem landets 
neutralitet og alliancefrie politik og bestemmelserne i Maastricht-traktaten og spørgsmålet om 
passende deltagelse fra Maltas side i de europæiske institutioner. 
 
Efter Kommissionens opfattelse ville en erklæring om, at Fællesskabet, så snart situationen tillod 
det, var rede til at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Malta, udgøre et positivt signal og skabe 
en positiv holdning i offentligheden i Malta over for reformerne. 
 
3. Udviklingen indtil oktober 1996 
 
På Korfu-topmødet i juni 1994 bifaldt Det Europæiske Råd de vigtige fremskridt, der var sket 
med hensyn til Maltas ansøgning om EU-medlemskab, og det erklærede, at et vigtigt stadium i 
forberedelsesprocessen kunne anses for at være overstået. 
 
Rådet drøftede Maltas tiltrædelse igen den 6. marts 1995 og vedtog den 10. april 1995, at 
tiltrædelsesforhandlingerne ville blive indledt på grundlag af Kommissionens forslag seks 
måneder efter afslutningen af regeringskonferencen i 1996 i lyset af regeringskonferencens 
resultater. 
 
Associeringsrådet EU-Malta holdt sit 8. møde den 12. juni 1995 og vedtog at skabe rammerne 
for en dialog mellem Den Europæiske Union og Malta; premierminister Adamis og 
udenrigsminister De Marcos deltagelse i Det Europæiske Råds topmøde i Cannes indgik som et 
led i denne dialog. 
 
De nærmere fastlagte procedurer for denne dialog, som vedtoges i juli 1995, skulle omfatte en 
række møder på ministerplan samt på andre niveauer med henblik på at drøfte den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik (samt menneskerettigheder, sikkerhed, OSCE, terrorisme, FN, 
Maltas tilslutning til Unionens erklæringer, regelmæssige kontakter mellem Den Europæiske 
Union og maltesiske diplomatiske repræsentationer i tredjelande, Middelhavsanliggender, etc.), 
retlige og indre anliggender og områder af fælles interesse som f.eks. miljø, turisme og 
søfartsanliggender. 
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Endvidere skulle den særlige strategi for forberedelse af Maltas tiltrædelse omfatte fortsatte 
bestræbelser på at gøre den maltesiske forvaltning fortrolig med "fællesskabsreglerne", 
overvejelse af mulighederne for at udvide shipping- og telekommunikationsforbindelser til Malta 
som et led i projekterne med henblik på at skabe transeuropæiske net og deltagelse i 
fællesskabsprogrammerne som Media II, Leonardo, Socrates, Ariane, Raphael, etc. 
 
Den 12. juli 1995 vedtog Europa-Parlamentet med stort flertal en beslutning om Maltas 
tiltrædelse af EU. 
 
Fjerde finansprotokol mellem EF og Malta 
 
Den 13. juni 1994 vedtog Unionens udenrigsministre retningslinjerne for forhandlingerne om 
den fjerde finansprotokol. Den gav Malta mulighed for at modtage ikke-tilbagebetalingspligtig 
støtte til finansiering af teknisk bistand og økonomisk samarbejde, samtidig med at den bidrog til 
den økonomiske omstilling og forberedelsen af indførelsen af den gældende fællesskabsret. 
 
Den fjerde protokol trådte i kraft den 1. januar 1996 ( 45 mio. ecu) 
 
Gyldigheden af protokollen er blevet forlænget indtil december 1999. 
 
4. Forbindelserne med Den Europæiske Union efter den 26. oktober 1996: Ansøgningen 

om tiltrædelse lægges på is 
 
Det maltesiske Labour-Parti ønskede principielt at opretholde de bedst mulige forbindelser med 
Unionen og gradvis at etablere et frihandelsområde, hvor lokale og udenlandske selskaber kunne 
operere på lige fod. 
 
Sant erklærede efter sit valg over for pressen, at hans regering ville trække Maltas anmodning 
om medlemskab af Den Europæiske Union tilbage. Selv om han gerne så, at Malta havde særlige 
forbindelser med Den Europæiske Union, ønskede han ikke, at landet skulle blive medlem.  
 
Resultater: 
 
Under Sants regering havde Malta ikke længere "førtiltrædelsesforbindelser" med Den 
Europæiske Union. Kommissionen har dog udarbejdet en ny ramme for forbindelserne på 
grundlag af de forslag, som Malta fremlagde i februar 1997, herunder en frihandelsaftale med 
Malta. Desuden har Kommissionen stillet forslag om samarbejde inden for en lang række 
områder. 
 
5. Valget den 5. september 1998: Genoptagelse af ansøgningen om tiltrædelse 
 
Allerede ved sin udnævnelse forpligtede premierminister Fenech Adami sig til at genoptage 
Maltas ansøgning om tiltrædelse af Den Europæiske Union. Efter den maltesiske regerings 
opfattelse er de af Det Europæiske Råd i Cannes, Madrid og Firenze trufne afgørelser om, at 
tiltrædelsesforhandlingerne skulle indledes seks måneder efter afslutningen af 
regeringskonferencen i 1996, fortsat gældende. 
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Den 8. oktober 1998 opfordrede Europa-Parlamentet i en beslutning Rådet og Kommissionen "til 
at støtte medlemskab snarest muligt under fuld overholdelse af bestemmelserne og procedurerne 
i traktaten" og anmodede Rådet om "så hurtigt som muligt at optage Malta som medlem af 
Europa-konferencen". 
 
Det Europæiske Råd i Wien (11.-12. december 1998) udtrykte tilfredshed med Maltas afgørelse 
om at genoptage sin ansøgning om tiltrædelse af Den Europæiske Union og noterede sig 
Kommissionens ønske om i begyndelsen af næste år at foretage en ajourføring af sin positive 
udtalelse fra 1993. 
 
Den maltesiske regering har på sin side forpligtet sig til at afholde en folkeafstemning om 
resultatet af tiltrædelsesforhandlingerne. 
 
6. Ajourføring af Kommissionens udtalelse om Maltas ansøgning om medlemskab 

(KOM(99) 069) 
 
Kommissionen har ajourført sin udtalelse fra 1993 efter anmodning fra Rådet af 5. oktober 1998. 
Den ajourførte udgave forelagdes den 17. februar 1999. Kommissionens nye udtalelse er baseret 
på udviklingen i situationen i Malta siden 1993. Visse områder som f.eks. retlige og indre 
anliggender, som ikke var dækket af udtalelsen fra 1993, er blevet tilføjet. 
 
Rapporten konkluderer med en bekræftelse af konklusionerne i rapporten fra 1993, for så vidt 
angår Maltas opfyldelse af kriterierne for medlemskab. I rapporten analyseres endvidere 
situationen med hensyn til gennemførelsen af EF's lovgivning og Maltas udvikling hen imod 
overtagelsen af regelværket siden udtalelsen. Af denne analyse fremgår, at der siden 1993 kun er 
truffet begrænsede og sporadiske foranstaltninger til at tilpasse den maltesiske lovgivning, 
navnlig hvad angår det indre marked. 
 
Beslutningen om at stille ansøgningen i bero i to år har været til stor ulempe for myndighedernes 
kendskab til regelværket, deres viden om udviklingen deri og deres bestræbelser for at gøre 
kløften mellem den maltesiske lovgivning og regelværket mindre. 
 
Europa-Parlamentets holdning 
 
Det Blandede Parlamentariske Udvalg EP-Malta holdt ligeledes møde (det 11.) i Malta den 17. 
februar 1999. Delegationens medlemmer gav udtryk for et ønske om, at Malta skulle indgå i 
første bølge af ansøgerlande hurtigst muligt. 
 
I betænkning af Malone af 15. april 1999 om Kommissionens udtalelse opfordrer Europa-
Parlamentet indtrængende Rådet og medlemsstaterne til at følge Kommissionens henstilling, 
således at Malta kan komme med blandt de lande, med hvilke der allerede er indledt 
tiltrædelsesforhandlinger. 
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7. Førtiltrædelsesstrategien 
 
Den 22. marts anmodede Rådet Kommissionen om at forberede en førtiltrædelsesstrategi for 
Malta og gav den bemyndigelse til at påbegynde en "screening" af visse områder af regelværket 
(det audiovisuelle område, kultur, FUSP og SMV). Malta deltager også i en multilateral 
screening på forskellige områder. Malta er blevet opfordret til at udarbejde en national plan for 
gennemførelsen af EU-regelværket. 
 
8. Screening 
 
På Rådets (almindelige anliggender) møde i marts 1999 besluttede man, at screeningen skulle 
indledes hurtigst muligt. Kommissionen begyndte at screene Malta i maj 1999 med hensyn til ni 
kapitler. Malta blev også opfordret til at definere et nationalt program for indførelse af EU-
regelværket, hvilket landet i øjeblikket er i færd med. Kommissionen blev ligeledes opfordret til 
at definere en særlig førtiltrædelsesstrategi for Malta, der får form af et tiltrædelsespartnerskab. 
 
I juni 1999 udtrykte Det Europæiske Råd i Köln tilfredshed med, "at gennemgangen og 
sammenligningen af Maltas lovgivning med EU-retten nu kan genoptages på grundlag af 
Kommissionens ajourførte udtalelse om Maltas tiltrædelsesansøgning." 
 
På Rådets (almindelige anliggenders) møde i juni 1999 enedes man om at udvide den nuværende 
multilaterale politiske dialog med CØE-landene og Cypern til at omfatte Malta. Det hedder i 
konklusionerne, at en styrket dialog med Malta om udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål 
vil være til gavn for begge parter og give Malta mulighed for at gøre sig fortrolig med og tilpasse 
sig instrumenterne inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. 
 
På Helsinki-topmødet i december 1999 besluttede Det Europæiske Råd ligeledes på baggrund af 
Kommissionens rapporter at opfordre Rumænien, Slovakiet, Letland, Litauen, Bulgarien og 
Malta til at tilslutte sig den forhandlingsproces, der har været i gang med Polen, Ungarn, Den 
Tjekkiske Republik, Estland, Slovenien og Cypern siden marts 1998. I samme forbindelse 
besluttede Rådet at indkalde til bilaterale regeringskonferencer i februar 2000 med henblik på at 
indlede forhandlinger. 
 
Det Europæiske Råd slog ligeledes fast, at alle ansøgerlande deltager i tiltrædelsesprocessen på 
lige fod, og at de enkelte lande i henhold til det nye princip om "differentiering" vil blive bedømt 
i deres egen ret. Derfor vil forhandlingerne om de enkelte kapitler først blive indledt og afsluttet, 
når det enkelte ansøgerland har gjort tilstrækkelige fremskridt med gennemførelsen af EU-
regelværket på det pågældende område. 
 
Denne nye fremgangsmåde åbner mulighed for en tiltrædelsesproces i flere hastigheder, hvilket 
gør det muligt for landene at indhente ansøgerlandene i "første gruppe", hvis de gør 
tilstrækkelige fremskridt. 
 
Den 15. februar indledte EU inden for rammerne af regeringskonferencerne individuelle og 
successive tiltrædelsesforhandlinger med Malta, Rumænien, Slovakiet, Letland, Litauen og 
Bulgarien, landene i den såkaldte "Helsinki-gruppe". 
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Den 8. marts vil Kommissionen forelægge Rådet en liste over de kapitler, hvor man efter 
Kommissionens mening er parat til at forhandle med de seks nye ansøgerlande. Kommissionen 
er af den opfattelse, at der fra starten skal forhandles om mindst 10 kapitler med hvert af de seks 
lande. 
 
De egentlige forhandlinger indledes den 28. marts. Ved den lejlighed vil EU underrette 
ansøgerlandene om, hvilke kapitler af EU-regelværket der kan indledes forhandlinger om i dette 
halvår. 
 
I forbindelse med indledningen af forhandlingerne erklærede Maltas udenrigsminister Joseph 
Borg, at forhandlingerne markerer en "i sandhed historisk dag" for hans land, og at regeringen 
ikke vil spare nogen anstrengelser for at sikre, at Malta kan indhente landene i "Luxembourg-
gruppen" og dermed komme med i den første forhandlingsrunde. Ifølge udenrigsministeren har 
de indenrigspolitiske omvæltninger forsinket tiltrædelsesprocessen (Malta indgav sin ansøgning i 
1990, men da socialdemokraterne overtog regeringsmagten mod slutningen af 1995, blev 
ansøgningen suspenderet, indtil de kristelige demokrater igen dannede regering i 1997), men 
samtidig fik Malta 10 år til at forberede sig på forhandlingerne. Derfor anser Malta sig for parat 
til tiltrædelsen på en lang række områder og mener, at kun nogle få "mindre problemer" inden 
for sektorer som landbrug, transport og miljø vil kræve overgangsperioder eller begrænsede 
undtagelser. 
 
Joseph Borg tilføjede, at Malta var parat til at forhandle om otte eller ni kapitler allerede ved det 
første møde på embedsmandsplan den 28. marts, og at forhandlingerne om alle 31 kapitler burde 
være afsluttet inden udgangen af 2001 (jf. Agence Europe, 16. februar 2000) 
 
Økonomisk bistand 
 
Europa-Parlamentet vedtog i februar Brok-betænkningen om forslag til en førtiltrædelsesstrategi 
for Cypern og Malta. Strategien indebærer udbetaling af 95 millioner euro i økonomisk bistand 
frem til 2004, hvilket efter Parlamentets mening er utilstrækkeligt. 
 
9. Kommissionens periodiske rapport om fremskridt i retning af tiltrædelse, 13. oktober 

1999 
 
Siden Maltas fornyede sin ansøgning i februar 1999 har Kommissionen ajourført sin rapport om 
Maltas fremskridt i retning af tiltrædelse. I oktober foretog man en yderligere ajourføring, hvori 
det hedder, at med hensyn til demokrati, retsstaten og menneskerettigheder opfylder Malta de 
politiske Københavnskriterier. Hvad angår de økonomiske aspekter er Malta en fungerende 
markedsøkonomi og bør kunne håndtere konkurrencepresset og markedskræfterne inden for 
Unionen, hvis landet træffer de nødvendige foranstaltninger. Men siden Kommissionens seneste 
rapport i februar 1999, er der kun sket få yderligere fremskridt med hensyn til det indre marked. 
Derfor bør Malta hurtigst muligt indføre et program for tilpasning på dette område. 
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Den fortsatte told på import fra EU er fejlagtig og bør afskaffes øjeblikkeligt. Staten spiller 
fortsat en vigtig rolle inden for landbruget, og der er kun sket få fremskridt med hensyn til at 
forberede denne sektor på den fælles landbrugspolitik. Inden for transportsektoren er der behov 
for større tilpasning, navnlig med hensyn til sikkerhed til søs og forureningsbekæmpelse. Malta 
bør indføre en miljøpolitik og forbedre sin evne til gennemførelse. På det retlige og 
indenrigspolitiske område bør Malta vedtage en asyllovgivning. Der er behov for at styrke 
kapaciteten inden for områder som immigrationskontrol samt kampen mod narkotika og 
organiseret kriminalitet. Der er behov for at fremskynde tilpasningen med hensyn til intellektuel 
ejendomsret og databeskyttelse. 
 
På grundlag af denne rapport har Kommissionen udarbejdet tiltrædelsespartnerskabet. 
I tiltrædelsespartnerskabet fastlægges der to typer af prioriterede målsætninger: "kortsigtede" 
mål (det vil sige løbet af året) og "mellemsigtede" mål. Der fastlægges prioriteringer på det 
økonomiske område, det indre marked, landbrug, miljø, transport, beskæftigelse og sociale 
anliggender samt retlige og indre anliggender. 
 
IV. MALTA OG REGERINGSKONFERENCEN 
 
De tolv ansøgerlande, der allerede forhandler om medlemskab af Den Europæiske Union, har 
meddelt det portugisiske formandskab deres holdning til regeringskonferencen om EU's 
institutionelle reform. De: 
- går alle ind for en hurtig afslutning på regeringskonferencen, dvs. inden årets udgang med 

henblik på at undgå forsinkelser af udvidelsesprocessen. Derfor mener næsten alle lande, at 
regeringskonferencens dagsorden bør begrænses til de tre "uafklarede spørgsmål fra 
Amsterdam" (Kommissionens størrelse og sammensætning, stemmefordelingen i Rådet, 
flere afstemninger med kvalificeret flertal); 

- ønsker, at alle medlemsstater fremover får ret til at udpege en kommissær; 
- anerkender behovet for at ændre stemmefordelingen blandt medlemsstaterne i Rådet, men 

lægger vægt på betydningen af at opretholde en balance mellem de "store" og "små" lande, 
samt at de "små" lande behøver beskyttelse (heriblandt alle ansøgerlandene, undtagen Polen 
og Ungarn); 

- går ind for en udvidelse af antallet af afstemninger med kvalificeret flertal, undtagen i 
forfatningsspørgsmål og andre undtagelsestilfælde, der skal defineres nærmere; 

- ønsker at blive informeret og rådspurgt i detaljer under forhandlingerne. 
 
 
 *  *  * 
 
 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Europa-Parlamentet, GD IV, Luxembourg 
Afdelingen for Politiske og Institutionelle Anliggender 
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BILAG I 
 

 
 
Resultatet af valget den 22. februar 1992 

 
Resultatet af valget den 27. oktober 1996 

 
Partier Stemmer         %             Mandater

 
Partier Stemmer  %     Mandater 

 
Nationalist- 127.932 51,77 34 
Partiet 

 
Labour- 114.911 46,50 31 
Partiet 

 
Demokratisk 4.186 1,69 - 
Alternativ 

 
Uafhængige  110 0,04 - 
kandidater  

 
Nationalist- 124.864 47,8 31 
partiet 
 
Labour- 132.497 50,7 34 
partiet 

Demokratisk 3.820 1,46  - 
Alternativ 
 
Andre 43 0,04  - 

 
I ALT  247.139 100 65  

 
I ALT 261.224 100   65 

 
 
 
Resultatet af valget den 5. september 1998 
 
Partier 

 
Stemmer 

 
% 

 
Mandater 

 
 

 
Nationalistpartiet 
 
Labour-Partiet 
 
Alliancen for  
Social Retfærdighed 
Uafhængige 

 
137.037 
 
124.220 
 
    3.208 
 
        27 

 
51,81 
 
46,97 
 
  1,21 
 
  0,01 

 
35 
 
30 
 
- 
 
- 

 
 

 
I ALT 

 
264.492 

 
100 

 
65 
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 BILAG II 
 
 
 MALTAS REGERING  
 
 
 
Premierminister     Dr. Eddie Fenech Adami 
 
Vicepremierminister, 
udenrigsminister og minister for forbindelserne 
med Den Europæiske Union  Prof. Guido de Marco 

 
Socialminister, 
formand for Repræsentanternes Hus     Dr. Lawrence Gonzi 
 
Undervisningsminister  Dr. Louis Galea 
 
Finansminister       John Dalli 
 
Miljøminister      Francis Zammit Dimech 
 
Turistminister      Michael Refalo 
 
Transport- og       
kommunikationsminster       Censu Galea 
 
Økonomiminister     Prof. Josef Bonnici 
 
Indenrigsminister     Tonio Borg 
 
Landbrugs- og fiskeriminister Ninu Zammit 
 
Sundhedsminister     Dr. Louis Deguara 
 
Minister for Gozo    Giovanna Debono 
 


