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Utvidgningen 
 
5. Betydande genombrott har åstadkommits i anslutningsförhandlingarna under det svenska ordförandeskapet. 
Målmedvetna ansträngningar av alla parter har gjort det möjligt att uppnå och överträffa de mål som sattes i Nice 
för första halvåret 2001. 
 
6. I rådets slutsatser av den 11 juni beskrivs i detalj de betydande resultat som uppnåtts inom en rad viktiga 
områden. Kandidatländerna har gjort imponerande framsteg när det gäller att uppfylla anslutningskriterierna. Mer 
än två tredjedelar av förhandlingskapitlen har preliminärt avslutats med en del kandidatländer. Alla 
förhandlingskapitel kommer att ha öppnats före juni månads utgång med en del av de kandidatländer som inledde 
sina förhandlingar så sent som förra året. Färdplanen har visat sig utgöra en ambitiös och realistisk ram för 
förhandlingarna. Under det tillträdande belgiska och spanska ordförandeskapet kommer Europeiska unionen att 
följa färdplanen med oförminskad kraft. 
 
7. Denna nya dynamik måste motsvaras av fortsatta framsteg i kandidatländerna när det gäller överföring, 
genomförande och tillämpning av regelverket. De kommer att behöva ägna särskild uppmärksamhet åt införandet 
av adekvata administrativa strukturer, reformering av domstolsväsendet och den offentliga förvaltningen samt åt 
minoriteternas situation. Särskilda ansträngningar kommer att ägnas åt stöd till Bulgarien och Rumänien. 
 
8. Kandidatländerna kommer även i fortsättningen att bedömas enbart på grundval av egna meriter. Principen om 
differentiering skall gälla. Det gör att de bäst förberedda länderna kan gå snabbare fram i förhandlingarna och att 
andra kan hinna i kapp. Överenskommelser � även delöverenskommelser � som uppnås under förhandlingarna får 
inte betraktas som slutgiltiga förrän en övergripande överenskommelse har fastställts. 
 
9. Utvidgningsprocessen är oåterkallelig. Mot bakgrund av de framsteg som hittills gjorts bekräftar Europeiska 
rådet att färdplanen är ramen för ett framgångsrikt slutförande av utvidgningsförhandlingarna. Förutsatt att 
framstegen när det gäller att uppfylla kriterierna för anslutning fortsätter i oförminskad takt bör färdplanen göra det 
möjligt att slutföra förhandlingarna till slutet av 2002 för de kand idatländer som är redo. Målet är att de skall kunna 
delta i valen till Europaparlamentet 2004 som medlemmar. 
 
10. Besluten i Helsingfors har fört Turkiet närmare EU och öppnat nya perspektiv för landets europeiska strävan. 
Goda framsteg har gjorts i genomförandet av föranslutningsstrategin för Turkiet, vilka inbegriper en förstärkt 
politisk dialog. Rådet välkomnar att Turkiet har lagt fram ett nationellt program för antagande av regelverket. 
Ytterligare framsteg på ett antal områden, som mänskliga rättigheter, är emellertid nödvändiga. Turkiet uppmanas 
enträget att vidta konkreta åtgärder för att genomföra prioriteringarna i partnerskapet för anslutning, som utgör en 
hörnsten i föranslutningsstrategin. Rådet uppmanas att senast vid årets slut anta en gemensam finansiell ram för 
föranslutningsstödet till Turkiet. Det ekonomiska program som man enats om med Internationella valutafonden 
måste genomföras med kraft för att skapa förutsättningar för en ekonomisk återhämtning. 
 
11. Med beaktande av den speciella situationen i varje kandidatland uppmanas dessa att överföra unionens 
ekonomiska och sociala mål samt miljömål till sin nationella politik. Kandidatländernas avsikt att anta initiativet 
eEuropa+ är ett lyckat exempel. Med början våren 2003 kommer kommissionen att inkludera kandidatländerna och 
deras nationella politik i sin årliga sammanfattande rapport. 
 
12. Europeiska rådet noterar att kommissionen, i linje med slutsatserna från Nice, inom kort kommer att lägga fram 
ett meddelande om frågan om gränsregionerna i syfte att stärka deras ekonomiska konkurrenskraft. 
 
Europeiska konferensen 
 
13. Europeiska konferensen kommer att i sin nuvarande sammansättning sammankallas under det belgiska 
ordförandeskapet. För att stärka unionens partnerskap med Ukraina och Moldova kommer dessa att senare inbjudas 
att delta i konferensen. 
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