
 

 

CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP 
EUROPESE RAAD VAN GÖTEBORG 

15 EN 16 JUNI 2001 
.......... 
 
Uitbreiding 
 
5. Tijdens het Zweedse voorzitterschap zijn in de toetredingsonderhandelingen belangrijke doorbraken tot stand 
gebracht. Door de vastberadenheid van alle partijen zijn de doelen die voor de eerste helft van 2001 in Nice gesteld zijn, 
bereikt en ze lfs overtroffen. 
 
6. De conclusies van de Raad van 11 juni geven een gedetailleerd overzicht van de wezenlijke resultaten die op een 
aantal belangrijke gebieden bereikt zijn. De kandidaat- lidstaten hebben indrukwekkende vooruitgang geboekt bij het 
toewerken naar de toetredingscriteria. Met sommige kandidaat- lidstaten is meer dan twee derde van de 
onderhandelingshoofdstukken voorlopig afgesloten. Met enkele van de kandidaat- lidstaten waarmee pas vorig jaar 
onder-handelingen gestart zijn, zullen alle onderhandelingshoofdstukken voor eind juni geopend zijn. Het draaiboek is 
een ambitieus en realistisch onderhandelingskader gebleken. Tijdens de komende voorzitterschappen van België en 
Spanje zal de Europese Unie het draaiboek met dezelfde voortvarendheid blijven uitvoeren. 
 
7. Tegenover dit nieuwe elan moet staan dat de kandidaat- lidstaten blijven voortwerken aan het omzetten, uitvoeren en 
handhaven van het acquis. Zij moeten in het bijzonder aandacht besteden aan het opzetten van adequate administratieve 
structuren, de hervorming van het rechtsstelsel en het ambtenarenapparaat, alsook aan de situatie van de minderheden. 
Er zullen speciale inspanningen gedaan worden om Bulgarije en Roemenië bij te staan. 
 
8. De kandidaat- lidstaten blijven alleen op hun eigen verdiensten beoordeeld worden. Het differentiatiebeginsel is van 
toepassing. Daardoor kunnen de best voorbereide landen sneller vorderingen maken in de onderhandelingen, en kunnen 
andere kandidaten hun achterstand inlopen. Akkoorden - ook deelakkoorden - die tijdens de onderhandelingen worden 
bereikt, kunnen pas als definitief worden aangemerkt wanneer een algeheel akkoord is bereikt. 
 
9. Het uitbreidingsproces kent geen weg terug. Uitgaande van de vorderingen tot dusver, bevestigt de Europese Raad 
dat het draaiboek het kader is waarbinnen de uitbreidings-onderhandelingen tot een goed einde zullen worden gebracht. 
Als het toewerken naar het halen van de toetredingscriteria geen vertraging oploopt, zou het draaiboek het mogelijk 
moeten maken de onderhandelingen voor de kandidaat- lidstaten die klaar zijn, eind 2002 te voltooien. De doelstelling 
is dat zij als lidstaten deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2004. 
 
10. De besluiten in Helsinki hebben Turkije dichter bij de EU gebracht en nieuwe vooruitzichten geopend voor zijn 
Europese aspiraties. Er is veel vooruitgang geboekt bij de uitvoering van de pretoetredingsstrategie voor Turkije en de 
politieke dialoog is versterkt. Het door Turkije voorgelegde nationaal programma voor de aanneming van het acquis is 
een welkome ontwikkeling. Op een aantal gebieden zoals mensenrechten moeten echter nog vorderingen worden 
gemaakt. Turkije wordt met klem verzocht concrete maatregelen te nemen om de prioriteiten van het 
toetredingspartnerschap uit te voeren, dat de hoeksteen van de pretoetredingsstrategie is. De Raad wordt verzocht het 
ene financiële kader voor de pretoetredingshulp aan Turkije uiterlijk eind dit jaar aan te nemen. Het economisch 
programma dat met het IMF overeengekomen is, moet doortastend worden uitgevoerd om de voorwaarden voor 
economisch herstel te creëren. 
 
11. Rekening houdend met hun specifieke situatie wordt de kandidaat- lidstaten verzocht om de economische, sociale 
en milieutechnische doelstellingen van de Unie in hun nationaal beleid over te nemen. Het voornemen van de 
kandidaat- lidstaten om het "e- Europa+"- initiatief over te nemen is een geslaagd voorbeeld. Vanaf voorjaar 2003 zal 
de Commissie de kandidaat-lidstaten en hun nationaal beleid in haar jaarlijks samenvattend verslag opne men. 
 
12. De Europese Raad neemt er nota van dat de Commissie in overeenstemming met de conclusies van Nice binnenkort 
een mededeling voorlegt over de kwestie van de grensregio's teneinde hun economisch concurrentievermogen te 
versterken. 
 
De Europese Conferentie 
 
13. De Europese Conferentie zal in haar huidige samenstelling onder het Belgische voorzitter-schap bijeenkomen. Om 
het partnerschap tussen de Unie en Oekraïne en Moldavië te versterken, zullen deze landen vervolgens uitgenodigd 
worden aan de Conferentie deel te nemen. 
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