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De temablad om utvidgningen som utarbetats av arbetsgruppen inom Europaparlamentets generalsekretariat syftar till att på ett systematiskt och kortfattat sätt presentera nuläget i 
förhandlingarna om olika aspekter på unionens utvidgning samt medlemsstaternas, kandidatländernas och de europeiska institutionernas ståndpunkter. Dessa dokument kommer att 
uppdateras allt eftersom förhandlingarna fortskrider. 
 
Nummer Titel          EP-nummer Datum Språk 
 
1  Cypern och utvidgningen av EU        167.284/rev.5 21.10.99 alla 
2  Ungern och utvidgningen av EU        167.296/rev.2 01.02.99 alla 
3  Rumänien och utvidgningen av EU       167.297/rev.2 26.02.99 alla 
4  Tjeckiska republiken och utvidgningen av EU      167.335/rev.3 18.10.99 alla 
5  Malta och utvidgningen av EU        167.350/rev.3 01.07.99 alla 
6  Bulgarien och utvidgningen av EU       167.392/rev.3 11.10.99 alla 
7  Turkiet och utvidgningen av EU        167.407/rev.2 17.06.99 alla 
8  Estland och utvidgningen av EU        167.409/rev.1 08.10.98 alla 
9  Slovenien och utvidgningen av EU       167.531/rev.1 08.02.99 alla 
10  Lettland och utvidgningen av EU        167.532/rev.2 27.09.99 alla 
11  Litauen och utvidgningen av EU        167.533/rev.2 12.01.99 alla 
12  Polen och utvidgningen av EU        167.587/rev.3 25.10.99 alla 
13  Slovakien och utvidgningen av EU       167.609/rev.2 20.08.99 alla 
14  Ryssland och utvidgningen av EU        167.734/rev.2 25.10.99 alla 
15  Institutionella aspekter av EU:s utvidgning       167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Kontroll och skydd av EU:s finanser med avseende på utvidgningen    167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Miljöpolitik och EU:s utvidgning        167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Europeiska konferensen och utvidgningen av EU      167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Budgetaspekter av EU:s utvidgning       167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Mänskliga rättigheter och utvidgning av EU      167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  Utvidgningen av EU och den ekonomiska och sociala sammanhållningen   167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Statistikbilaga angående utvidgningen av EU      167.614/rev.6 13.10.99 EN 
23  Juridiska problem vid utvidgningen av EU       167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Förtursstrategin för utvidgningen av EU       167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Samarbete i rättsliga och inrikespolitiska frågor inom ramen för utvidgningsprocessen    167.690/rev.1 30.04.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Kvinnors rättigheter och utvidgningen av EU      167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Jordbruket och utvidgningen av EU       167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  Schweiz och utvidgningen av EU        167.777/rev.1 08.03.99 alla 
29  Fisket och utvidgningen av EU        167.799 12.10.98 alla 
30  Utrikes- och säkerhetspolitiken och utvidgningen av EU     167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Nummer Titel          EP-nummer Datum Språk 
 
31  Säkerhets- och försvarsfrågor och utvidgningen av EU     167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utvidgningen av EU    167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Phare-programmet och utvidgningen av EU       167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  EMU och utvidgningen av EU        167.962/rev.1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Industripolitiken och utvidgningen av EU       167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 och anslutningsprocessen till EU      168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Utvidgningen och externa ekonomiska förbindelser      168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Europaparlamentets roll i utvidgningsprocessen      168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Sociala aspekter av EU:s utvidgning       168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Kärnkraftssäkerhet i kandidatländerna i Central- och Östeuropa.    168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Utvidgningen av EU och folkopinionen i medlemsstaterna och kandidatländerna.   168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Den ryska minoriteten i de baltiska staterna och utvidgningen av EU    168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Energipolitik och utvidgningen av EU       168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Transportpolitik och utvidgningen av EU       168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta:  E. Deguffroy, Luxemburg, SCH rum 602, tel. +352-4300-22906, fax: +352.4300.29027  

Arbetsgruppen "Utvidgning", Bryssel, LEO 06D119, tel. +32.2.284.2381, fax: (32 2) 284 4984 
Arbetsgruppen "Utvidgning", Strasbourg, IP2 447, tel. +33.3.8817-4408, fax: (33 3) 8817-9059 
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INLEDNING 
 
Malta är det minsta av de länder som ansökt om att bli medlem av Europeiska unionen (371 000 
invånare, yta 316 km2). Huvudstaden heter Valletta. 
 
Sedan självständigheten 1964 har Maltas politiska liv hela tiden dominerats av de två största 
partierna: Nationalistpartiet som är ett kristdemokratiskt parti och Arbetarpartiet. Dessa två partier 
får nästan alla röster och avlöser varandra i regeringsställning. 
 
I början av 1987 antogs ett konstitutionellt tillägg som ändrade författningen. Samtidigt antog 
Republiken Malta en neutralitetspolitik och anslöt sig till de alliansfria staterna. 
 
Den nationalistiska regeringen ansökte i juni 1990 om medlemskap i Europeiska unionen. 
Kommissionen avgav sitt yttrande i juni 1993. Europeiska rådet beslutade i april 1995 att 
anslutningsförhandlingar med Malta skulle inledas sex månader efter att regeringskonferensen 
avslutats och mot bakgrund av de resultat man där uppnått. 
 
Vid de allmänna valen den 26 oktober 1996, som hade tidigarelagts ett år, vann Arbetarpartiet (MLP) 
efter att Nationalistpartiet hade suttit vid makten i nästan 10 år. Eftersom dessa två partier har vitt 
skilda utrikespolitiska åsikter påverkade resultaten förbindelserna mellan Malta och Europeiska 
unionen: Arbetarpartiets regering frös ansökan om medlemskap i EU, men en ny strukturram för 
förbindelserna med EU togs fram i februari 1998. 
 
På grund av spänningar inom Arbetarpartiet utlystes emellertid nyval den 5 september 1998, knappt 
två år efter regeringens tillträde.  
 
Nationalistpartiets seger har åter fört in Malta på vägen mot en anslutning till Europeiska unionen och 
ansökan har ”reaktiverats”, (ett fall hittills enastående i sitt slag i Europeiska unionens utvidgnings 
historia) (se även s.14-15). Kommissionen tvingades därmed förnya det yttrande om Maltas ansökan 
som den avgett i juni 1993 och detta nya yttrande gjordes i februari 1999. Europaparlamentet har, 
genom Bernie Malones betänkande av den 15 april 1999, begärt att anslutningsförhandlingarna ska 
kunna inledas innan 1999 års slut. 
 
 
I. POLITISK SITUATION 
 
1. Återblick: de allmänna valen den 26 oktober 1996 och regeringen Sant 
 
Detta val fick följande resultat: 
 
Arbetarpartiet fick 50,7 % av rösterna och Nationalistpartiet 47,8 %. Cirka 2 % av återstående röster 
gick till andra partier. Beroende på en konstitutionell ändring betyder det att Arbetarpartiet fick 
ytterligare 4 platser, totalt 34, och Nationalistpartiet 31 platser (65 platser totalt i representanthuset). 
 
Det var ett svårt nederlag för Nationalistpartiet som hade förväntat sig att bli omvalt med än större 
majoritet än 1992. 
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Arbetarpartiets seger kunde förklaras med att man drog nytta av allmänhetens förbittring över 
införandet av moms i början av 1995, som ett led i landets ansträngningar att harmonisera den 
ekonomiska politiken med EU:s. Med införandet av momsen på 15 % skadades den nationalistiska 
regeringen politiskt. Resultatet av denna kontrovers blev att Arbetarpartiet lovade ta bort momsen 
och dra tillbaka Maltas ansökan om medlemskap i Europeiska unionen om det vann valen. 
 
Alfred Sant var Maltas femte premiärminister som avlade eden efter självständigheten. Sant lovade att 
Arbetarpartiet skulle ge Malta "en modern och öppen administration" som skulle prioritera kontrollen 
av inflationen, förbättra utbildningen och kraftfullt bekämpa korruption. Under de två år 
Arbetarpartiet hade makten vidtogs en serie åtstramningsåtgärder för att minska underskottet i 
statsfinanserna. Vissa av åtgärderna (i synnerhet skatterna) ansågs emellertid vara extra impopulära, 
inflationsdrivande och ineffektiva samt ha negativ inverkan även på industrisektorn. 
Levnadskostnaderna ökade också på grund av att regeringen ersatte momsen med ett annat system 
för indirekt beskattning. 
 
Trots regeringens ansträngningar att utveckla turismen och uppmuntra privatiseringar stagnerade den 
nationella ekonomin på grund av bristen på förtroende. Spänningarna inom Arbetarpartiet gjorde att 
landet inte kunde styras. 
 
Genom att tidigarelägga valen hoppades premiärminister Sant uppnå en ny majoritet och enligt 
opinionsundersökningarna skulle så bli fallet. 

 
Det första vallöfte som regeringen Sant genomförde var att dra tillbaka Malta från NATO:s program 
Partnerskap för fred (PFP). Malta hade anslutit sig till PFP i april 1996 och programmet hade 
anpassats till Maltas egna krav för att gynna landets försvar. Som ett utfall av deltagandet i PFP 
skickades i juni ett detachement på 30 maltesiska soldater till Bulgarien - deras första uppdrag 
utomlands - och de skulle ansluta sig till soldater från sex andra länder i övningen Samarbete och 
beslutsamhet 1996. 
 
Säkerheten i Medelhavsområdet förbättrades också genom Maltas anslutning till PFP. Maltas 
geografiska läge var fördelaktigt inte så mycket på grund av landets strategiska betydelse som 
medelhavsbas, utan snarare för att förebygga missbruk från potentiella NATO-fiender. Adamis 
regering hade dessutom ofta betonat att Maltas kontakter med vissa arabiska länder (t.ex. Libyen) 
kunde vara en tillgång och att Malta skulle utgöra en länk mellan NATO och arabvärlden. 
 
Arbetarpartiet hade dock redan meddelat att om det vann skulle landet lämna PFP. Det ansåg att ett 
medlemskap i PFP inte var kompatibelt med landets i konstitutionen fastställda neutralitet och 
alliansfrihet. 
 
Malta har alltid haft mycket nära förbindelser med Libyen. Det blandade utskottet Malta-Libyen 
diskuterar regelbundet bilaterala frågor, till exempel hur man skall stärka samarbetet mellan de två 
staterna. I detta sammanhang har nyligen förda diskussioner medfört att man undertecknat ett antal 
överenskommelser om tullförfaranden, post och sjötransport, som gynnar Libyen med tanke på FN:s 
embargo. 
 
Den 31 maj 1996 förnyade Malta och Libyen ett avtal om att byta olja från Libyen mot varor från 
Malta. I januari 1997 återupptogs färjeförbindelserna mellan de båda länderna (denna färjeförbindelse 
är en av Libyens viktigaste förbindelser med resten av världen efter FN-sanktionerna mot Tripoli (som 
Malta också tillämpar) vilka bl.a. omfattar förbud mot flygtrafik till och från Libyen). 
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2. Europa-Medelhavspartnerskap 
 
Barcelonakonferensen som ägde rum den 27-28 november 1995 och blev en vändpunkt för 
förbindelserna mellan EU och dess samarbetspartner från Medelhavsområdet, bland dem Malta. Vid 
konferensen enades man om ett partnerskap inom tre områden: politiska och säkerhetsförbindelser, 
ekonomiska och finansiella förbindelser, samt sociala, kulturella och mänskliga förbindelser. 
 
Arbetarregeringens politik medförde inte några förändringar för Europa-Medelhavspartnerskapet.  
 
Den andra ministerkonferensen mellan Europa och Medelhavsområdet ägde rum i Valletta den 16 
april 1997. På grund av det spända läget i Mellanöstern och den tröga fredsprocessen kunde inte de 
27 deltagande länderna komma överens om en slutdeklaration (se meddelande om uppföljningen från 
Barcelona, PE 224.490). 
 
Genom sitt fortlöpande åtagande till Europa-Medelhavspartnerskapet har Malta sökt behålla sin roll 
som länk mellan norra och södra Medelhavsområdet. Landet har ställt sig bakom Libyens deltagande i 
konferensen trots att landet fortfarande är föremål för ett internationellt politiskt och ekonomiskt 
embargo. 
 
3. Nyvalen den 5 september 1998: Nationalistpartiets seger 
 
Förutom de inrikespolitiska problemen som till exempel valet mellan moms eller annan indirekt 
beskattning, de offentliga utgifterna och den galopperande inflationen ställdes de maltesiska väljarna 
än en gång inför den grundläggande utrikespolitiska frågan om de framtida förbindelserna med 
Europeiska unionen. 
 
Genom att i sin valkampanj betona fördelarna med gemenskapsstödet för Malta och framför allt 
riskerna för Malta med att stå utanför ett så viktigt ekonomiskt och politiskt block som EU, lyckades 
Nationalistpartiet förmodligen mobilisera ett stort antal obeslutsamma väljare. Valdeltagandet blev 
också mycket stort (95 % av valmanskåren). I sitt tal för en förnyad ansökan om medlemskap i 
Europeiska unionen påpekade Nationalistpartiets ledare emellertid att om hans parti vann skulle Malta 
inte ansluta sig på nytt till Partnerskap för fred, eftersom detta tidigare orsakat alltför många problem 
och eftersom landet inte var enigt i frågan. 
 
Nationalistregeringens uppgift kommer att bli en återuppbyggnad av industrin så att den kan klara sig 
konkurrensen inom EU. 
 
Tre partier deltog i valrörelsen: Arbetarpartiet (87 kandidater), Nationalistpartiet (94 kandidater) och 
Alternativ demokrati eller Alliansen för social rättvisa (18 kandidater) samt 2 oberoende kandidater. 
 
Resultat 
 

 Det nya parlamentet (65 ledamöter) innefattar 35 ledamöter från Nationalistpartiet och 30 ledamöter 
från Arbetarpartiet. De två partierna fick 51 respektive 47 % av rösterna. Alternativ demokrati fick 2 
%. Fenech Adami utsågs till premiärminister. Han har meddelat att Nationalistpartiets klara seger 
hädanefter ger honom mandat att inleda förhandlingarna med Europeiska unionen. 
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II. EKONOMISK SITUATION 
 
1. Allmänt 
 
Utan inhemska råvaror och med en mycket liten inhemsk marknad har Maltas ekonomiska utveckling 
grundats på främjandet av arbetsintensiva exportorienterade industrier och turism. Denna inställning 
har varit beroende av en billig och flexibel arbetskraft. Under 1960- och 70-talen etablerade utländska 
företag speciellt från Västeuropa arbetsintensiva industrier som till exempel beklädnad på Malta. 
Processen påskyndades under senare delen av 1970-talet, samtidigt som landet upplevde en 
turistuppgång, vilket ledde till återkommande överskott i betalningsbalansen. 
 
Exporten av tillverkade varor ökade från 48,3 miljoner MTL 1975 till 147,8 miljoner MTL 1981, en 
årlig ökning på i genomsnitt 21,7 %. Bruttoinkomsten från turismen ökade från 28,1 miljoner 1975 till 
119,9 miljoner 1980, en årlig ökning på 33,3 %. Den internationella tillbakagången i början av 1980-
talet medförde en nedgång både för turistinkomsterna och exporten. Produktionen hade hämtat sig 
1984 och mellan 1985 och 1994 ökade den årligen med 14,3 %. Turismen började hämta sig 1985 
och bruttoinkomsten från turismen ökade i genomsnitt 16,2 % per år mellan 1985 och 1994. Svåra 
ekonomiska förhållanden i Västeuropa minskade dock antalet ankomster med 5,1 % under 1995 och 
siffrorna beräknas ytterligare ha sjunkit under 1996.  
 
1988 vidtog regeringen stimulansåtgärder för att locka utländska direktinvesteringar och antog 
lagstiftning som tillät etablering av offshore verksamhet och truster på Malta. Det totala antalet 
handels- och icke handelsoffshoreföretag som för närvarande är registrerade hos Malta Financial 
Services Centre (MFSC) uppgår till 1 442. MFSC reglerar ensam finansiella tjänster. 
 
Ekonomin har sedan mitten på 1980-talet haft en kraftig tillväxt. Trenden fortsatte under 1995, med 
en real BNP som ökade med 9 %. Den relativa nedgången inom produktionen har fortsatt. Dess andel 
av BNP låg på 33 % år 1980, 29,4 % år 1985 och 23,4 år 1994. Däremot har tjänstesektorn fått en 
ökande betydelse under senare år. 
 
När dåvarande finansministern lade fram budgetplanen för 1993, räknade han med en inflationstakt på 
2-3 % per år under de kommande fem åren. Samtidigt som han betonade att priserna inte kunde 
utlämnas endast till marknadskrafterna, meddelade han att regeringen skulle slopa priskontrollerna 
och stärka lagstiftningen om frihandel. Den genomsnittliga årliga inflationen mellan 1993 och 1995 
låg på 4,1 %. Efter en kraftig nedgång mellan 1980 och 1983, ökade exporten av varor och tjänster. 
År 1986 översteg den 1980 års nivå och har sedan dess fortsatt att öka. Maskin- och 
transportutrustning står för mer än halva exporten. Importen avstannade i början av 1980-talet men 
började långsamt öka igen under decenniets senare del. 
 
Tillbakagången i början av 1980-talet medförde en omfattande minskning av privatkonsumtionen som 
realt sjönk med 11,3 % mellan 1980 och 1983. Sedan mitten på 1980-talet har dock 
privatkonsumtionen ökat betydligt, delvis beroende på Nationalistpartiets liberaliseringspolitik. Den 
årliga tillväxttakten av konsumenternas utgifter uttryckt i 1973 års konstanta priser låg i genomsnitt 
på 5 % mellan 1991 och 1995. 
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2. Den senaste utvecklingen 
 
Den ekonomiska tillväxten under 1996 beräknas ha varit 4,2 % realt, en kraftig nedgång från 1995 på 
9 %, trots att tillväxten under 1995 delvis berodde på införandet av moms som synliggjorde en 
omfattande tidigare oregistrerad verksamhet. Tillväxtens nedgång under 1996 berodde även delvis på 
en sjunkande inhemsk konsumtion. Enligt Maltas centralbank (CBM) fortsatte denna trend under 
första kvartalet 1997. 
 
CBM har låtit förstå att nedgången i inhemsk efterfrågan kan bero på 0,3 % högre arbetslöshet och på 
en ökad inflation beroende på nya indirekta skatter som infördes under januari 1997. (Totalt infördes 
33 nya skatter av arbetarregeringen), se s. 6.) 
 
Inflationen uppgick till 3,1 % 1997, men föll under sista kvartalet 1998 till 1,4 %, vilket sänkte den 
genomsnittliga inflationen för helåret till 2,4 %. Sedan momsen återinfördes i januari 1999, steg 
inflationen i februari till 1,9 %, men föll sedan till 1,4 % i maj. 
 
Beträffande finansieringen av underskottet i bytesbalansen, kan man nämna att inflödet av långfristigt 
kapital ökat under de senaste två åren, på bekostnad av inflödet av kortfristigt kapital. 
 
Arbetslösheten steg till över 5 % under de första månaderna 1999, trots att arbeten tillkom inom den 
privata tjänstesektorn. Samtidigt avstannade sysselsättningen inom den direkta produktionen. 
 
Den främsta utmaningen för Maltas ekonomiska politik är emellertid att minska statens underskott, 
vilket i dag uppgår till närmare 12 % av BNP (det uppgick 1995 till 4 %). 
 
Den statliga upplåningen för att finansiera budgetunderskottet och ökade utgifter bidrog starkt till 
försämringen för de offentliga finanserna. Samtidigt sjönk statens intäkter, trots att ekonomin 
fortsatte växa, vilket främst berodde på att skatteintäkterna blev lägre än beräknat. 
 
1998 var också ett bra år för turismen: 6,4 % fler turister kom än under 1997. Ett av de ledande 
kryssningsbolagen beslutade att från och med 1999 använda Malta som nav. 
 
Enligt kommissionens yttrande om Maltas ansökan och medlemskap (KOM(1999)69 slutlig) ”har 
Malta en utvecklingsbar marknadsekonomi. Men även om Maltas handel starkt integrerats i den 
Europeiska unionen står dess ekonomi ändå inför en stor utmaning när det gäller att stå sig i 
konkurrensen inom unionen". En del av de ekonomiska reformer i 1994 års program som ingåtts 
mellan Malta och kommissionen måste påbörjas omedelbart. 
 
Kärnan i den nuvarande regeringens ekonomiska program grundas på stramare skattepolitik, i syfte 
att genom skattehöjningar och en bättre skatteförvaltning till 2004 få ner det statliga underskottet till 
4 % av BNP.  
 
I programmet föreskrivs även strukturreformer av de statliga utgifterna, förenat med ett åtagande till 
socialt stöd. Regeringen framhåller att sådana åtgärder krävs för Malta i sig, men även för att 
underlätta dess anslutning till EU. 
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Maltas regering har först nyligen inlett processen med privatisering och omstrukturering av den 
offentliga sektorn. En särskild arbetsgrupp har inrättats för detta ändamål, med företrädare för den 
offentliga och privata sektorn. För närvarande kvarstår de allmännyttiga bolagen i statens händer, 
samtidigt som koncerner, som torrdockor och skeppsbyggeriföretag fortsatt får stöd i form av 
omfattande subventioner. Eventuella privatiseringsförsök skulle sannolikt möta hårt motstånd och det 
finns ett allt starkare tryck på de enskilda medlemmarna av den särskilda arbetsgruppen.  

 
 

III.  FÖRBINDELSER MELLAN MALTA OCH EU  
 
1. Förbindelser före oktober 1996 
 
Malta undertecknade ett associeringsavtal med gemenskapen den 5 december 1970. Det trädde i kraft 
den 1 april 1971. 
 
Avtalet avsåg införa en tullunion i två femårsetapper. Det innebar att samtliga handelshinder mellan 
bägge parter skulle avskaffas och Malta skulle anta gemenskapens tulltariffer. 
 
Då Arbetarpartiet återfick makten i juni 1971 genomfördes aldrig den andra etappen. Endast 
associeringsbestämmelserna för de första åren tillämpades och förnyades regelbundet efter 1977. 
 
Efter att Nationalistpartiet hade vunnit valet 1987 ville det inte bara återinföra det förfarande som 
ingick i 1970 års avtal, d.v.s. upprättandet av en tullunion, eftersom det ansåg det vara bättre att efter 
så lång tid sträva efter fullt medlemskap i gemenskapen. 
 
 
2. Kommissionens första yttrande om Maltas ansökan om medlemskap (30 juni 1993) och 

utveckling av förbindelserna med Europeiska unionen 
 
Yttrandets huvuddelar 
 
Maltas demokratiska status och respekt för mänskliga rättigheter visar att landet har en uppriktig 
önskan att bli medlem i EU, även om gemenskapen måste bekräfta denna önskan. 
 
Gemenskapen fastställer därför att Maltas ansökan uppfyller samtliga kriterier för ett framgångsrikt 
resultat från anslutningsförhandlingarna och säkerställer landets effektiva integrering med 
gemenskapen och Europeiska unionen. 
 
Kommissionens yttrande innehåller en rad analyser, frågor och förslag om den känsligaste fråga som 
rests med anledning av Maltas ansökan: en nödvändig reform av landets ekonomiska lagstiftning, 
oförenligheten mellan Maltas neutralitet och alliansfria politik och bestämmelserna i 
Maastrichtfördraget, samt frågan om Maltas adekvata deltagande i europeiska institutioner. 
 
Enligt kommissionens yttrande skulle offentliggörandet av att gemenskapen är beredd att, så snart 
omständigheterna så tillåter, öppna anslutningsförhandlingar med Malta ge en positiv signal och 
mobilisera den maltesiska allmänna opinionen tillräckligt för att genomföra reformerna. 
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3. Utveckling fram till oktober 1996 
 
Vid toppmötet i Korfu i juni 1994 välkomnade Europeiska rådet de betydande framsteg som gjorts 
angående Maltas ansökan om medlemskap i EU och meddelade att en viktig etapp i 
förberedelseprocessen kunde anses vara genomförd. 
 
Ministerrådet diskuterade återigen Maltas anslutning den 6 mars 1995 och beslutade den 10 april 
1995 att anslutningsförhandlingar skulle påbörjas enligt gemenskapens förslag sex månader efter att 
1996 års regeringskonferens var avslutad och därvid beakta resultaten från konferensen.  
 
Associeringsrådet EU-Malta hade sitt åttonde sammanträde den 12 juni 1995 och beslutade att 
upprätta en struktur för dialog mellan Europeiska unionen och Malta. Premiärminister Adamis och 
utrikesminister De Marcos deltagande i toppmötet i Cannes var en del av denna dialog.  
 
Närmare åtgärder för dialogen som godkändes i juli 1995 skulle omfatta ett antal möten på 
ministernivå eller andra nivåer för att diskutera GUSP-frågor (och mänskliga rättigheter, säkerhet, 
OSSE, terrorism, FN, Maltas anslutning till unionens deklarationer, regelbundna kontakter mellan 
Europeiska unionen och Maltas diplomatiska uppdrag i tredje land, frågor om Medelhavsområdet, 
osv.), rättsliga och inrikesfrågor samt områden av ömsesidigt intresse som miljö, turism och 
sjöfartsfrågor. 
 
Den specifika strategin för att förbereda Maltas anslutning skulle dessutom omfatta fortsatta insatser 
för att bekanta de maltesiska myndigheterna med gemenskapens regelverk, beaktande av 
möjligheterna att utöka sjöfarts- och telekommunikationsförbindelser till Malta inom transeuropeiska 
nätprojekt, deltagande i gemenskapens program som till exempel Media II, Leonardo, Sokrates, 
Ariane, Raphael, osv. 
 
Den 12 juli 1995 antog Europaparlamentet med stor majoritet en resolution om Maltas anslutning till 
unionen. 
 
Fjärde finansprotokollet mellan EU och Malta  
 
Den 13 juni 1994 antog unionens utrikesminister förhandlingssammanfattningen för det fjärde 
finansprotokollet. Det gav Malta möjlighet att få anslag för att finansiera teknisk assistans och 
ekonomiskt samarbete utöver bidragen till den ekonomiska övergången och hjälpen att förbereda 
antagandet av gemenskapens regelverk.  
 
Det fjärde protokollet trädde i kraft den 1 juli 1996. Beloppet var på 45 miljoner ecu. 
 
Protokollets giltighet har förlängts till december 1999. 
 
4. Förbindelser med Europeiska unionen efter den 26 oktober 1996: frysning av ansökan om 

medlemskap 
 
Arbetarpartiet önskade upprätthålla bästa möjliga förbindelser med Europeiska unionen och gradvis 
införa en frihandelszon med unionen som skulle ge samma spelregler för både lokala och utländska 
företag. 
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Efter att ha blivit vald, meddelade Sant pressen att hans regering skulle dra tillbaka Maltas ansökan 
om medlemskap i Europeiska unionen. Trots att han ville ha speciella förbindelser med Europeiska 
unionen, ville han inte att Malta skulle bli medlem. 
 
Resultat 
 
Under regeringen Sants tid upprätthöll Malta inte längre några förbindelser ”för att förbereda” 
anslutningen med Europeiska unionen. Med beaktande av de maltesiska förslagen som lades fram till 
kommissionen i februari 1997 utarbetade emellertid kommissionen en ny struktur för förbindelserna 
vilken omfattade ett frihandelsavtal med Malta. Kommissionens har dessutom utarbetat förslag till 
samarbete inom en rad områden. 

 
5. Resultatet av valen den 5 september 1998: mot en förnyad ansökan om medlemskap 
 
Efter att Fenech Adami utsetts till premiärminister har han engagerat sig för att åter ta upp frågan om 
att Malta skall bli medlem i Europeiska unionen. Enligt Maltas regering har de beslut som fattades vid 
Europeiska rådets möten i Cannes, Madrid och Florens om att förhandlingarna om medlemskap skulle 
inledas sex månader efter regeringskonferensen 1996 fortfarande bindande kraft. 
 
Den 8 oktober 1998 uppmanade Europaparlamentet i en resolution "rådet och kommissionen att 
stödja anslutningen så snart som möjligt, i full överensstämmelse med bestämmelserna och 
förfarandena i fördragen" och uppmanade "rådet att så snart som möjligt göra Malta till medlem av 
Europeiska konferensen". 
 
Europeiska rådet i Wien (11-12 december 1998) hälsade med tillfredsställelse Maltas beslut att på 
nytt ta upp frågan om sin anslutning till Europeiska unionen och noterade kommissionens avsikt att i 
början av det kommande året uppdatera sitt positiva yttrande av år 1993. 
 
Maltas regering har för sin del förbundit sig att anordna en folkomröstning om resultaten av 
medlemskapsförhandlingarna. 
 
6. Uppdatering av kommissionens yttrande om Maltas ansökan om medlemskap 
(KOM(1999)69  slutlig) 
 
Uppdateringen av yttrandet från 1993 gjordes av kommissionen efter anmodan från rådet den 5 
oktober 1998. Den lades fram den 17 februari 1999. Kommissionens nya yttrande grundar sig på 
Maltas utveckling sedan 1993. Vissa områden som inte behandlades 1993 har även lagts till, 
exempelvis rättsliga och inrikesfrågor. 
 
I rapportens slutsats bekräftas slutsatserna i 1993 års rapport vad beträffar Maltas lämplighet. 
Rapporten undersöker likaså situationen vad gäller antagandet av gemenskapslagstiftningen och den 
takt i vilken anpassningen skett sedan det första yttrandet. Här visade det sig att den anpassning av 
Maltas lagstiftning som genomförts sedan 1993 har varit begränsad och ojämn, i synnerhet vad 
beträffar den inre marknaden. 
 
Det två år långa uppehållet i förberedelserna inför anslutning har bromsat myndigheternas tillvänjning 
till om gemenskapens regelverk och inhämtandet av kunskap om dess utveckling. Så har även skett 
med deras åtagande att minska skillnaderna mellan Maltas lagstiftning och gemenskapens regelverk. 
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Europaparlamentets ståndpunkt 
 
Det blandade parlamentariska utskottet EU-Malta sammanträdde på nytt på Malta (elfte mötet) den 
17 februari 1999. Ledamöterna i de två delegationerna hoppades att Malta mycket snart skulle kunna 
ingå i den första omgångens kandidatländer. 
 
I sitt betänkande (Bernie Malone) som antogs den 15 april 1999 om kommissionens yttrande begärde 
Europaparlamentet att rådet och medlemsstaterna skulle följa kommissionens rekommendation att 
Malta ska ingå bland första omgångens länder med vilka man för närvarande för 
anslutningsförhandlingar. 
 
7. Strategi inför anslutning 
 
Den 22 mars ombad rådet kommissionen att förbereda en strategi inför anslutning för Malta och 
godkände inledandet av ”screening” av vissa områden i gemenskapens regelverk (det audiovisuella, 
kultur, GUSP, små och medelstora företag). Malta är också delaktigt i vissa multilaterala 
”screeningar”. Malta å sin sida har inbjudits att presentera sitt nationella program inför antagande av 
gemenskapens lagstiftning. 
 
8. Screening 
 
Rådet (allmänna frågor) beslutade i mars 1999 att en genomgång av regelverket tillsammans med 
Malta borde inledas så snart som möjligt. Kommissionen inledde screeningen av Malta i maj 1999 
med nio kapitel. Malta uppmanades likaså att så snart som möjligt fastställa ett nationellt program för 
antagande av regelverket, vilket den för närvarande håller på att utarbeta. Kommissionen uppmanades 
även att formulera en särskild strategi för anslutning för Malta i form av ett partnerskap för 
anslutning. 
 
I juni 1999 hälsade Europeiska rådet i Köln med tillfredställelse "att den analytiska granskningen av 
unionens regelverk tillsammans med Malta har kunnat inledas under den tid som gått tack vare att 
kommissionen aktualiserat sitt yttrande över Maltas ansökan om medlemskap". 
 
Rådet (allmänna frågor) samtyckte i juni 1999 till att utvidga den pågående multilaterala politiska 
dialogen med CÖE-länderna samt Cypern till att omfatta även Malta. Det uttalade i sina slutsatser att 
"en förstärkt dialog om frågor som rör utrikes- och säkerhetspolitik med Malta kommer vara till nytta 
för båda parter och kommer att göra det möjligt för Malta att göra sig bekant med och anpassa sig till 
GUSP:s instrument". 
 
I december 1999 vid europeiska mötet i Helsingfors beslöt Europeiska rådet att, likaså mot bakgrund 
av kommissionens rapport, bjuda in Rumänien, Slovakien, Lettland, Litauen, Bulgarien och Malta att 
delta i den redan sedan mars 1998 pågående förhandlingsprocessen med Polen, Ungern, Republiken 
Tjeckien, Estland, Slovenien och Cypern. I det syftet beslutade rådet att sammankalla bilaterala 
regeringskonferenser till februari 2000 för att inleda förhandlingar. 
 
Europeiska rådet slog likaså fast att samtliga kandidatländer skulle delta på lika villkor i processen för 
anslutning samt att respektive stat, enligt den nya principen om "differentiering", under 
förhandlingarna skulle bedömas utifrån sina egna förutsättningar. Följaktligen kommer förhandlingar 
om de olika kapitlen att inledas och avslutas med respektive kandidatland först när dessa gjort 
tillräckliga framsteg med genomförandet av regelverket på det område som granskas. 



 14 PE 167.350/rév.4 

Detta nya tillvägagångssätt ger upphov till en process för anslutning med olika hastighet, vilket ger 
dessa länder möjlighet att hinna i kapp den "första gruppen" av kandidatländer, förutsatt att de gjort 
tillräckliga framsteg. 
 
Den 15 februari inledde EU, inom ramen för regeringskonferenser, individuella och löpande 
förhandlingar om anslutning med Malta, Rumänien, Slovakien, Lettland, Litauen och Bulgarien, den 
så kallade "Helsingforsgruppen" av länder. 
 
Kommissionen kommer den 8 mars att till rådet överlämna en lista över de kapitel som enligt dess 
åsikt är klara att börja förhandlas om med de sex nya kandidaterna. Kommissionen anser att 
åtminstone tio kapitel från början borde omfattas av förhandlingarna med de sex länderna i fråga. 
 
Egentliga förhandlingar kommer att inledas den 28 mars. Då kommer EU att upplysa kandidaterna 
om de kapitel av gemenskapens regelverk för vilka förhandlingar kan påbörjas under första hälften av 
detta år. 
 
Maltas utrikesminister Joseph Borg uttalade vid inledandet av förhandlingarna att detta utgjorde "en i 
sanning historisk dag" för hans land och att regeringen inte skulle spara några ansträngningar för att 
säkerställa att Malta skulle hinna i kapp "Luxemburggruppen" av länder och därmed finnas med i den 
första vågen av anslutningar. Enligt utrikesministern försenades anslutningsprocessen av interna 
politiska motgångar (Malta lämnade in sin ansökan om medlemskap 1990, men när 
socialdemokraterna i slutet av 1995 kom till makten, stoppades ansökan tills kristdemokraterna kon 
tillbaka 1997), men att detta samtidigt hade givit Malta 10 år för att förbereda sig inför inledandet av 
förhandlingarna. Därför ansåg sig Malta redo för anslutning på ett stort antal områden och ansåg att 
bara vissa "smärre problem" inom sektorer som jordbruk, transporter och miljö skulle kräva 
övergångsperioder eller begränsade undantag. 
 
Borg tillade att Malta var berett att förhandla om åtta eller nio kapitel redan från det första 
sammanträdet på biträdarnivå den 28 mars samt att samtalen om samtliga 31 kapitel av Malta skulle 
ingås i slutet av 2001 (jfr. Agence Europe, 16.02.2000). 
 
Finansiellt stöd 
 
I februari antog Europaparlamentet Broks betänkande om förslaget till förordning för strategin för 
anslutning för Cypern och Malta. Denna omfattar 95 milj. euro i finansiellt stöd fram till 2004 vilket, 
enligt Europaparlamentets åsikt, inte är tillräckligt. 
 
9. Kommissionens ordinarie rapport om framstegen inför anslutning, den 13 oktober 1999 
 
Sedan Maltas ansökan om medlemskap reaktiverades i februari 1999, har kommissionen 
uppdaterat sin tidigare rapport om Maltas framsteg inför anslutning. I en ytterligare uppdatering i 
oktober uttalade kommissionen att Malta, i vad avser demokrati, rättsstaten och mänskliga 
rättigheter, uppfyller de politiska kriterierna från Köpenhamn. Ur ekonomiska aspekter har Malta 
en fungerande marknadsekonomi och borde kunna hantera konkurrenstrycket och 
marknadskrafterna inom unionen, förutsatt att landet vidtar lämpliga åtgärder. Emellertid hade lite 
ytterligare framsteg gjorts sedan kommissionens senaste rapport i februari på inre marknadens 
område. Malta borde skyndsamt anta ett anpassningsprogram på detta område. 
 
Att fortsätta ta ut avgifter på import från EU utgör en anomali som omedelbart borde undanröjas. 
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Staten fortsätter spela en betydelsefull roll inom jordbruket och begränsade framsteg har gjorts för 
att förbereda sektorn för den gemensamma jordbrukspolitiken. Inom transportsektorn finns ett 
behov av större anpassning, särskilt på området sjöfartssäkerhet och kontroll av utsläpp. Malta 
behöver anta en miljöpolitik och förbättra sin genomförandekapacitet. På området rättsliga och 
inrikesfrågor borde Malta anta en lag om rätt till asyl. Det finns ett behov av att stärka förmågan 
på områden som invandringskontroll, kamp mot narkotika och organiserad brottslighet. Det finns 
ett behov av att påskynda anpassningen i fråga om immaterialrättigheter och datasäkerhet. 
 
På grundval av denna rapport utarbetade kommissionen partnerskapet för anslutning.  
I partnerskapet för anslutning ställs två slags prioriterade mål upp som ska uppnås: mål på "kort 
sikt" (dvs. inom loppet av ett år) och mål på "medellång sikt". Prioriteringarna fastställs på det 
ekonomiska området, inre marknaden, jordbruk, miljö, transporter, sysselsättning och socialfrågor 
samt rättsliga och inrikes frågor. 
 
 
IV. MALTA OCH REGERINGSKONFERENSEN
 
De tolv ansökarländer som redan förhandlar om sitt medlemskap i Europeiska unionen har 
informerat det portugisiska ordförandeskapet om sina ståndpunkter rörande regeringskonferensen 
om EU:s institutionella reform. De:  
- är samtliga positiva till att regeringskonferensen snabbt avslutas, dvs. före årets utgång, för att 

förhindra att utvidgningsprocessen i sig försenas. Därför anser de nästan alla att 
regeringskonferensens dagordning borde begränsas till de tre frågor som "blev över från 
Amsterdam" (kommissionens storlek och sammansättning, tilldelningen av röster i rådet, 
utvidgning av området för majoritetsbeslut);  

- vill att varje medlemsstat i framtiden ska ha rätt att utnämna en kommissionär;  
- tillstår behovet av att omskapa fördelningen av röster mellan medlemsstaterna vid 

omröstningar i rådet, men betonar betydelsen av att upprätthålla en jämvikt mellan "stora" och 
"små" länder samt det faktum att "små" länder behöver skyddas (alla ansökarländer utom Polen 
och Ungern tillhör denna grupp);  

- är positiva till att utsträcka användningen av beslut genom kvalificerad majoritet, utom i 
konstitutionella frågor och vissa undantag som återstår att fastställa;  

- vill hållas informerade om och bli föremål för samråd under förhandlingarna.  
  
 
 
 

* * * 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Martine Charriot, Europaparlamentet, GD IV, Luxemburg 
Avdelningen för politiska och institutionella frågor 
Tel: (352) 4300 2 2908 / Fax (352) 4300 2 7722 / e-post: mcharriot@europarl.eu.int 
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 BILAGA II 
 
 
 

 
Valresultat från den 22 februari 1992 Valresultat från den 27 oktober 1996 
 
 
 Partier  

 
 Röster  

 
 % 

 
Platser 

 
 Partier  

 
 Röster  

 
% 

 
 Platser  

 
Nationalist-
partiet  

 
 127 932 

 
 51,77 

 
 34 

 
Nationalist-
partiet 

 
124 864 

 
47,8 

 
 31 

 
Arbetar-
partiet  

 
 114 911 

 
 46,5 

 
 31 

 
Arbetar-
partiet  

 
132 497 

 
50,7 

 
 34 

 
 Alternativ 
Demokrati  

 
 4 186 

 
 1,69 

 
 - 

 
Alternativ 
demokrati  

 
 3 820 

 
 1,46 

 
 - 

 
Oberoende 
Kandidater  

 
 110 

 
 0,04 

 
 - 

 
 Övriga  

 
43 

 
 0,04 

 
 - 

 
 TOTALT  

 
 247 139 

 
 100 

 
 65 

 
 TOTALT  

 
261 224 

 
100 

 
 65 

 
 
 
 
 

 
Valresultat från den 5 september 1998 
 
 
 Partier  

 
Röster 

 
  % 

 
Platser 

 
Nationalist-
partiet  

 
137 037 

 
 51.81 

 
35 

 
Arbetar-
partiet  

 
 124 220 

 
 46,97 

 
30 

 
Alleanza 
Gustizzja 
Socjali 

 
 3 208 

 
 1,21 

 
- 

 
Oberoende 
Kandidater  

 
 27 

 
 0,01 

 
- 

 
 TOTALT  

 
 264 492 

 
 100 

 
65 
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Premiärminister Eddie Fenech Adami 
 
Biträdande premiärminister och  
utrikesminister  
Förbindelserna med Europeiska unionen Guido de Marco 
 
Socialminister  
Ledare för Representanthuset Lawrence Gonzi 
 
Utbildningsminister Louis Galea 
 
Finansminister John Dalli 
 
Miljöminister Francis Zammit Dimech 
 
Minister med ansvar för turism Michael Refalo 
 
Minister med ansvar för transporter och 
kommunikationer Censu Galea 
 
Minister för ekonomiska tjänster Josef Bonnici 
 
Inrikesminister Tonio Borg 
 
Jordbruks- och fiskeriminister Ninu Zammit 
 
Hälsovårdsminister Louis Deguara 
 
Minister för Gozo Giovanna Debono 
 


