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Laajentuminen 
 
5. Liittymisneuvotteluissa on saavutettu merkittäviä edistysaskelia Ruotsin puheenjohtajakaudella. Kaikkien 
osapuolten päättäväisten ponnistelujen ansiosta on saavutettu ja ylitetty Nizzassa vuoden 2001 ensimmäiselle 
puoliskolle asetetut tavoitteet. 
 
6. Neuvoston 11. kesäkuuta antamissa päätelmissä eritellään useilla avainalueilla saavutetut huomattavat tulokset. 
Ehdokasvaltiot ovat edistyneet merkittävästi liittymiskriteerien täyttämisessä. Joidenkin ehdokasvaltioiden kanssa 
on saatu toistaiseksi päätökseen yli kaksi kolmannesta neuvotteluluvuista. Kaikki neuvotteluluvut tullaan ennen 
kesäkuun loppua avaamaan eräiden ehdokasvaltioiden kanssa, jotka aloittivat neuvottelut vasta viime vuonna. 
Etenemissuunnitelma on osoittautunut kunnianhimoiseksi ja realistiseksi kehykseksi neuvotteluille. Tulevien 
Belgian ja Espanjan puheenjohtajakausien aikana Euroopan unioni tulee noudattamaan etenemissuunnitelmaa yhtä 
päättäväisesti. 
 
7. Ehdokasvaltioiden on edistyttävä yhteisön säännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, sen 
soveltamisessa ja sen noudattamisen valvomisessa neuvottelujen uutta dynamiikkaa vastaavalla tavalla. Niiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota asianmukaisten hallintorakenteiden perustamiseen, oikeusjärjestelmien ja hallinnon 
uudistamiseen sekä vähemmistöjen asemaan. Erityisiä ponnisteluja tullaan kohdistamaan Bulgarian ja Romanian 
auttamiseen. 
 
8. Ehdokasvaltioita arvioidaan edelleenkin yksinomaan niiden omien ansioiden perusteella. Eriyttämisperiaatetta 
sovelletaan. Tämän avulla parhaiten valmistautuneet maat voivat edetä neuvotteluissa nopeammin, ja toiset voivat 
saavuttaa toisia maita. Neuvottelujen kuluessa aikaansaatuja sopimuksia, edes osittaisia sopimuksia, ei voida katsoa 
lopullisiksi, ennen kuin asiassa on päästy kokonaisratkaisuun. 
 
9. Laajentumisprosessi on peruuttamaton. Tähän mennessä saavutetun edistyksen perusteella Eurooppa- neuvosto 
vahvistaa uudelleen edistymissuunnitelman muodostavan kehyksen, jota noudattamalla laajentumisneuvottelut 
saatetaan tuloksellisesti päätökseen. Edellyttäen, että edistyminen liittymiskriteereiden täyttämisessä jatkuu 
nykyistä va uhtia, edistymissuunnitelman ansiosta neuvottelut on mahdollista saattaa päätökseen vuoden 2002 
loppuun mennessä niiden ehdokasvaltioiden osalta, jotka ovat valmiita. Tavoitteena on, että kyseiset maat 
osallistuisivat vuonna 2004 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin jäseninä. 
 
10. Helsingissä tehdyt päätökset ovat lähentäneet Turkkia EU:iin ja avanneet uusia näkymiä Turkin Eurooppaan 
liittyvien pyrkimysten osalta. Turkin liittymistä edeltävän strategian täytäntöönpanossa on saavutettu merkittävää 
edistymistä, muun muassa toteuttamalla vahvistettu poliittinen vuoropuhelu. Turkin esittämä yhteisön säännöstön 
hyväksymistä koskeva kansallinen ohjelma on myönteinen edistysaskel. Lisätoimet ovat kuitenkin tarpeen useilla 
aloilla, kuten ihmisoikeuksien alalla. Turkkia kehotetaan toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä liittymistä 
edeltävän strategian kulmakivenä olevan liittymiskumppanuuden painopisteiden toteuttamiseksi. Neuvostoa 
pyydetään hyväksymään Turkille annettavaa liittymistä edeltävää apua koskevat yhtenäiset rahoituspuitteet 
viimeistään vuoden loppuun mennessä. Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa sovittua talousohjelmaa on 
toteutettava tehokkaasti edellytysten luomiseksi talouden elpymiselle. 
 
11. Ehdokasvaltioita kehotetaan omaksumaan unionin taloutta koskevat, yhteiskunnalliset ja ympäristötavoitteet 
omiin kansallisiin politiikkoihinsa, kuitenkin siten, että kunkin ehdokasvaltion erityistilanne otetaan huomioon. 
Ehdokasvaltioiden aikomus toteuttaa eEurope-aloite on onnistunut esimerkki. Keväästä 2003 alkaen komissio 
sisällyttää ehdokasvaltiot ja niiden kansalliset politiikat vuotuiseen yhteenvetoraporttiinsa. 
 
12. Eurooppa- neuvosto panee merkille, että komissio aikoo Nizzan päätelmien mukaisesti esittää lähiaikoina raja-
alueita koskevan tiedonannon niiden taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseksi. 
 
Eurooppa-konferenssi 
 



 

 

13. Eurooppa-konferenssi kokoontuu nykyisessä kokoonpanossaan Belgian puheenjohtajakaudella. 
Kumppanuutensa vahvistamiseksi unionin kanssa Ukrainaa ja Moldovaa pyydetään myöhemmin liittymään 
Eurooppa-konferenssiin. 
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