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Udvidelsen 
 
5. Der er sket betydelige gennembrud i tiltrædelsesforhandlingerne under det svenske formand-skab. En beslutsom 
indsats fra alle parters side har gjort det muligt at nå de mål, der blev op-stillet i Nice for første halvår af 2001, og at 
nå endnu længere. 
 
6. I Rådets konklusioner af 11. juni gøres der rede for de væsentlige resultater, der er opnået på en række centrale 
områder. Kandidatlandene har gjort imponerende fremskridt i bestræbel-serne på at opfylde tiltrædelseskriterierne. 
Over to tredjedele af forhandlingskapitlerne er ble-vet foreløbigt afsluttet med nogle af kandidatlandene. Alle 
forhandlingskapitlerne vil være åbnet inden udgangen af juni med nogle af de kandidatlande, der først indledte 
forhandlin-gerne sidste år. Køreplanen har vist sig at være en ambitiøs og realistisk ramme for forhand-lingerne. 
Under det kommende belgiske og spanske formandskab vil Den Europæiske Union videreføre køreplanen med 
uformindsket styrke. 
 
7. Den nye dynamik skal ledsages af stadige fremskridt i kandidatlandenes arbejde med at om-sætte, gennemføre og 
håndhæve gældende fællesskabsret. De skal lægge særlig vægt på at indføre passende administrative strukturer, på 
en reform af retssystemet og den offentlige sektor og på mindretallenes situation. Der skal gøres en særlig indsats 
for at hjælpe Bulgarien og Rumænien. 
 
8. Kandidatlandene vil fortsat blive bedømt udelukkende ud fra deres egne resultater. Princippet om differentiering 
finder anvendelse. Dermed kan de lande, der er bedst forberedt, gøre hurti-gere fremskridt i forhandlingerne, og 
andre kandidatlande kan indhente dem. Aftaler - også delaft aler - der er indgået under forhandlingerne, kan ikke 
betragtes som endelige, før der er opnået en samlet aftale. 
 
9. Udvidelsesprocessen er irreversibel. På grundlag af de hidtidige fremskridt bekræfter Det Europæiske Råd 
køreplanen som en ramme for en ve llykket gennemførelse af udvidelsesfor-handlingerne. Under forudsætning af at 
fremskridtene i retning af opfyldelse af tiltrædelses-kriterierne fortsætter med uformindsket hastighed, bør planen 
gøre det muligt at færdiggøre forhandlingerne senest ved udgangen af 2002 for de kandidatlande, der er klar. Målet 
er, at de kan deltage som medlemmer i va lgene til Europa-Parlamentet i 2004. 
 
10. De beslutninger, der blev truffet i Helsingfors, har bragt Tyrkiet tættere på EU og åbnet nye fremtidsudsigter for 
landets europæiske forhåbninger. Der er gjort store fremskridt i genne m-førelsen af førtiltrædelsesstrategien for 
Tyrkiet, herunder en udvidet politisk dialog. Det er en positiv udvikling, at Tyrkiet har fremlagt sit nationale 
program for vedtagelse af gældende fællesskabsret. På en række områder som f.eks. menneskerettighederne er der 
dog behov for yderligere fremskridt. Tyrkiet opfordres kraftigt til at tage konkrete skridt til at gennemføre 
prioriteterne i tiltrædelsespartnerskabet, der er hovedhjørnestenen i førtiltrædelsesstrategien. Rådet opfordres til at 
vedtage finansieringsrammen for førtiltrædelsesbistanden til Tyrkiet se-nest inden årets udgang. Det økonomiske 
program, der er aftalt med IMF, skal gennemføres målbevidst for at skabe forudsætninger for øk onomisk 
genopretning. 
 
11. Under hensyntagen til den specifikke situation i de enkelte kandidatlande opfordres de til at omsætte EU's 
økonomiske, sociale og miljømæssige mål til national politik. Kandidatlandenes planer om at vedtage eEurope+- 
initiativet er et vellykket eksempel. Fra foråret 2003 begynder Kommissionen at tage kandidatlandene og deres 
nationale politikker med i sin sammenfat-tende årsrapport. 
 
12. Det Europæiske Råd noterer sig, at Kommissionen i overensstemmelse med Nice-konklusio-nerne inden længe 
vil fremlægge en meddelelse om grænseregionerne med henblik på at styrke deres økonomiske konkurrenceevne. 
 
Europakonferencen 
  
13. Europakonferencen træder sammen i sin nuværende sammensætning under det belgiske for-mandskab. Med 
henblik på at styrke EU's partnerskab med Ukraine og Moldova vil disse lande senere blive indbudt til at deltage i 
konferencen. 
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