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1. Betrekkingen met de Staten van Midden- en Oost-Europa

De Europese Raad bevestigt de conclusies van de Europese Raden van Kopenhagen en
Korfoe dat de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa lid van de Europese Unie
kunnen worden, indien zij dat wensen en zodra zij in staat zijn om aan de daaraan
verbonden voorwaarden te voldoen.

De Europese Raad heeft besloten het proces van verdere toenadering van de geassocieerde
landen van Midden- en Oost-Europa extra dynamiek en kwaliteit mee te geven. Hij doet dit
in het besef dat de institutionele voorwaarden voor een vlot functioneren van de Unie
moeten worden geschapen tijdens de Regeringsconferentie in 1996, die daartoe voor het
begin van de toetredingsonderhandelingen moet plaatsvinden. De Europese Raad heeft
besloten tot een algemene strategie voor de verdere toenadering van deze landen tot de
Europese Unie, welke strategie op verzoek van de Europese Raad van Korfoe door de Raad
en de Commissie was voorgelegd (zie BIJLAGE IV).

Deze strategie is toegesneden op de behoeften van de landen waarmee Europa-overeen-
komsten zijn gesloten, en zal worden toegepast op andere landen waarmee in de toekomst
dergelijke overeenkomsten zullen worden gesloten.

De Europese Raad verzoekt de Commissie en de Raad al het nodige te doen om onder het
Franse Voorzitterschap met de Baltische Staten en Slovenië Europa-overeenkomsten te
kunnen sluiten, ten einde aldus ook deze Staten bij de toenaderingsstrategie te kunnen
betrekken.

De door de Europese Raad overeengekomen strategie wordt politiek geïmplementeerd door
tussen de geassocieerde Staten en de Instellingen van de Europese Unie "gestructureerde
betrekkingen" in het leven te roepen, die het wederzijds vertrouwen versterken en die een
kader zullen scheppen voor de behandeling van onderwerpen van gemeenschappelijk
belang.

Essentieel in de toenaderingsstrategie is de voorbereiding van de geassocieerde Staten op
hun integratie in de interne markt van de Unie.

De Europese Raad verzoekt de Commissie tijdig voor zijn volgende zitting hierover een
witboek voor te leggen en jaarlijks aan de Raad Algemene Zaken een verslag voor te leggen
over de voortgang van de tenuitvoerlegging van de vastgestelde toenaderingsstrategie, met
name de stapsgewijze overname van de regelgeving inzake de interne markt.



Bovendien verzoekt de Europese Raad de Commissie om zo spoedig mogelijk de door de
Raad gewenste uitvoerige analyse van de effecten van de uitbreiding in het kader van het
huidige beleid van de Unie en van de verdere ontwikkeling daarvan voor te leggen.

Voorts verzoekt de Europese Raad de Commissie, in de loop van 1995 een studie voor te
leggen over de middelen voor de ontwikkeling van de betrekkingen op landbouwgebied
tussen de Europese Unie en de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa met het
oog op de toekomstige toetreding.

De toenadering tot de interne markt wordt aangevuld met een reeks maatregelen die erop
gericht zijn de integratie te bevorderen via de ontwikkeling van de infrastructuur en van de
samenwerking op vooral gebieden met een transeuropese dimensie (energie, milieu,
verkeer, wetenschap, techniek, enz.), alsmede op het stuk van het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid en justitie en binnenlandse zaken. Via het PHARE-
programma, dat overeenkomstig de vastgestelde toenaderingsstrategie van passende
middelen wordt voorzien binnen een meerjaren-financieringskader, zal daartoe financiële
steun worden verleend.

De Staatshoofden en Regeringsleiders zijn zich bewust van de rol van de regionale samen-
werking in de Unie en onderstrepen de betekenis van een dergelijke samenwerking tussen
de geassocieerde Staten voor de bevordering van de economische ontwikkeling en van
betrekkingen van goed nabuurschap. De Raad heeft derhalve een programma ter
bevordering van deze samenwerking aangenomen. Dat programma zal ook tot de
verwezenlijking van de doelstellingen van het Stabiliteitspact bijdragen.

De Europese Raad is van mening dat deze strategie de Unie en de geassocieerde landen zal
helpen bij de voorbereiding op hun toetreding en het vermogen van de geassocieerde landen
zal versterken om hun verantwoordelijkheden als toekomstige Lid-Staat op zich te nemen.

De Europese Raad ziet de toenadering van de Staten van Midden- en Oost-Europa tot de
Europese Unie en de WEU als een bijdrage tot de veiligheid en stabiliteit in Europa. De
Europese Raad juicht in dit verband het voornemen van de WEU toe om overleg te plegen
over de nieuwe toestand op het gebied van de veiligheid in Europa, met inbegrip van het
voorstel een Witboek over de veiligheid in Europa op te stellen.
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