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1. EU’s flerårige finansielle ramme for perioden 2014 til 2020 
Der var en drøftelse på grundlag af formandskabets opdaterede forhandlingsboks. En lang 
række medlemslande roste formandskabets arbejde og fandt, at forhandlingsboksen udgjorde 
et godt grundlag for de videre forhandlinger, idet et par medlemslande gav udtryk for util-
fredshed med reference i konklusionsteksten fra det kommende møde i Det Europæiske Råd 
til forhandlingsboksen pga. enkelte indeholdte elementer. Herudover genrejste medlemslan-
dene velkendte problemer og prioriteter i forhandlingerne, herunder vedr. udligning af den 
direkte landbrugsstøtte, loft for strukturfondsstøtte og spørgsmålet om MFF’s struktur. For-
mandskabet ventes på grundlag af denne drøftelse af kunne opfylde ambitionen om at frem-
lægge grundlaget for de afsluttende forhandlinger til mødet i Det Europæiske Råd den 28.-29. 
juni 2012. 
 

2. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2012 
Rådet forberedte mødet i Det Europæiske Råd den 28.-29. juni. Rådet havde først en frokost-
drøftelse med formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, hvor man primært 
drøftede den rapport om ØMU’en, som Van Rompuy har udarbejdet i samarbejde med 
kommissionsformanden, formanden for Den Europæiske Centralbank og formanden for eu-
rogruppen. Derefter havde Rådet en drøftelse af det reviderede udkast til konklusionstekst, 
som viste generel opbakning til konklusionerne.  
 

Udkastet til landespecifikke anbefalinger blev godkendt uden ændringer og videresendt til Det 
Europæiske Råd mhp. endossering og efterfølgende vedtagelse i ECOFIN, idet enkelte lande 
gentog utilfredshed med egne konkrete anbefalinger. 
 
3. Udvidelse: Montenegro  
Rådet besluttede at åbne optagelsesforhandlinger med Montenegro efter at have drøftet 
Kommissionens fremskridtsrapport fra den 22. maj 2012 og den køreplan, som skal strukture-
re de kommende forhandlinger. Under drøftelsen blev der lagt vægt på, at Montenegro fortsat 
står over for store reformudfordringer, men også at Montenegro i overensstemmelse med den 
merit-baserede tilgang har leveret fremskridt, og at tiden nu er moden til at indlede optagelses-
forhandlinger. Dette vil ske i overensstemmelse med den nye tilgang fra december 2011, 
hvormed forhandlingskapitlerne vedrørende god regeringsførelse åbnes først og lukkes til 
sidst. Beslutningen skal endosseres af det Europæiske Råd den 28.-29. juni, hvorefter optagel-
sesforhandlingerne officielt åbnes ved en tiltrædelseskonference den 29. juni med deltagelse af 
formandskabet, Kommissionen og Montenegro. Flere medlemslande benyttede drøftelsen til 
at opfordre til, at der også snarest påbegyndes optagelsesforhandlinger med FY-
ROM/Makedonien. 
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4. Den fremtidige europæiske samhørighedspolitik  
Rådet opnåede foreløbig enighed (delvis generel indstilling) om forhandlingsblokkene for te-
matisk koncentration og målsætninger, finansielle instrumenter, indtægtsgivende projekter og resultatgennem-
gang. Et lille antal medlemslande havde gerne set, at man under tematisk koncentration i højere 
grad skulle tage hensyn til ø-regioner, mens andre lande gjorde dette betinget af særlig hensyn-
tagen til hovedstadsregioner. Idet der ikke var tilstrækkelig støtte hertil i Rådet, indgik disse 
elementer dog ikke i den foreløbige enighed.  
 
5. EU’s Østersøstrategi 
Punktet blev vedtaget uden debat. 
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