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Alargamento 
 
5. Durante a Presidência Sueca verificaram-se avanços significativos nas negociações de adesão. Graças ao esforço 
determinado de todas as partes, foi possível atingir e ultrapassar os objectivos fixados em Nice para o primeiro 
semestre de 2001. 
 
6. As conclusões do Conselho de 11 de Junho apresentam em pormenor os resultados substanciais alcançados em 
alguns domínios-chave. Os países candidatos realizaram progressos notáveis no que se refere ao cumprimento dos 
critérios de adesão. Mais de dois terços dos capítulos de negociação foram provisoriamente encerrados com alguns 
países candidatos. Serão abertos até final de Junho todos os capítulos de negociação com alguns dos países 
candidatos que só no ano passado iniciaram negociações. O "roteiro" mostrou ser um quadro ambicioso e realista 
para as negociações. Durante as próximas Presidências Belga e Espanhola, a União Europeia continuará a aplicar o 
"roteiro" com a mesma energia. 
 
7. Este novo ímpeto deverá ser acompanhado de um progresso contínuo dos países candidatos no que se refere à 
transposição, implementação e aplicação do acervo. Esses países deverão prestar especial atenção à criação de 
estruturas administrativas adequadas, à reforma dos sistemas judiciais e da função pública e à situação das 
minorias. Serão consagrados esforços especiais ao apoio à Bulgária e à Roménia. 
 
8. Os países candidatos continuarão a ser avaliados unicamente com base nos seus próprios méritos. Será aplicado o 
princípio da diferenciação, o que permitirá aos países mais bem preparados progredir mais rapidamente nas 
negociações e aos outros candidatos alcançá-los. Os acordos � mesmo parciais � que tenham sido alcançados no 
decorrer das negociações só poderão ser considerados definitivos uma vez estabelecido um acordo global. 
 
9. O processo de alargamento é irreversível. Com base nos progressos registados até à data, o Conselho Europeu 
reafirma o "roteiro" como o quadro para a conclusão bem sucedida das negociações de adesão. Se os progressos no 
cumprimento dos critérios de adesão prosseguirem ao mesmo ritmo, o "roteiro" deverá permitir concluir até ao final 
de 2002 as negociações com os países candidatos que estiverem aptos. O objectivo a atingir é que esses países 
participem já como membros nas eleições de 2004 para o Parlamento Europeu. 
 
10. As decisões de Helsínquia aproximaram mais a Turquia da UE e abriram novas perspectivas para as suas 
aspirações europeias. Realizaram-se progressos assinaláveis na implementação da estratégia de pré-adesão da 
Turquia, incluindo um diálogo político reforçado. O Conselho Europeu congratula-se com a apresentação pela 
Turquia do seu programa nacional para a adopção do acervo. No entanto, são necessários progressos adicionais em 
diversos domínios como, por exemplo, os direitos humanos. Insta-se a Turquia a adoptar medidas concretas para 
implementar as prioridades da Parceria de Adesão, pedra angular da estratégia de pré-adesão. Convida-se o 
Conselho a aprovar o quadro financeiro único de apoio à pré-adesão da Turquia, o mais tardar até final do ano. O 
programa económico acordado com o FMI deverá ser energicamente executado por forma a criar as condições para 
a recuperação económica. 
 
11. Convidam-se os países candidatos a integrar nas suas políticas nacionais os objectivos económicos, sociais e 
ambientais da União, tendo em conta as suas situações específicas. Um bom exemplo dessa integração é a intenção 
dos países candidatos de adoptarem a iniciativa eEuropa+. A partir da Primavera de 2003, a Comissão começará a 
incluir os países candidatos e as suas políticas nacionais no seu relatório anual de síntese. 
 
12. O Conselho Europeu toma nota de que a Comissão, de acordo com as conclusões de Nice, apresentará em breve 
uma comunicação sobre a questão das regiões fronteiriças com vista a reforçar a sua competitividade económica. 
 
Conferência Europeia 
 
13. A Conferência Europeia irá reunir-se com a sua actual composição durante a Presidência Belga. Para reforçar a 
parceria da União com a Ucrânia e a Moldávia, estes países serão ulteriormente convidados a participar na 
Conferência. 
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