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Laajentuminen 
 
7. Komission asiakirja "Kohti onnistunutta laajentumista", määräaikaiskertomukset ja tarkistetut 

liittymiskumppanuudet muodostavat vakaat puitteet vastedes peruuttamattoman liittymisprosessin 
onnistumiselle. Berliinin Eurooppa-neuvosto vahvisti laajentumiselle rahoituspuitteet. 

 
8. Viime kuukausien aikana neuvotteluissa on edistytty huomattavasti ja viiveitä on kurottu umpeen. 

Euroopan unioni on päättänyt viedä liittymisneuvottelut tuloksekkaaseen päätökseen vuoden 2002 
loppuun mennessä niiden ehdokasvaltioiden kanssa, jotka ovat valmiita liittymään, jotta ne voisivat 
osallistua unionin jäseninä Euroopan parlamentin vaaleihin vuonna 2004. Kunkin maan ehdokkuutta 
tarkastellaan kyseisen maan ansioiden mukaan eriyttämisperiaatteen mukaisesti. Eurooppa-neuvosto 
toteaa olevansa yhtä mieltä komission selvityksen kanssa, jossa arvioidaan, että jos neuvottelujen ja 
uudistusten tahti jatkuu ehdokasvaltioissa nykyisellään, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, 
Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro voisivat olla valmiita liittymään. Eurooppa-neuvosto 
arvostaa Bulgarian ja Romanian ponnisteluita ja kannustaa niitä jatkamaan tällä tiellä. Erityisesti 
näiden maiden tukemiseksi on tarpeen laatia tarkka kehys, joka sisältää aikataulun ja tarkistetun 
etenemissuunnitelman ja jossa tavoitteena on aloittaa neuvottelut näiden maiden kanssa kaikista 
luvuista vuonna 2002. 

 
9. Ehdokasvaltioiden on jatkettava tarmokkaasti ponnistelujaan erityisesti hallinnollisten ja 

oikeudellisten valmiuksien saattamiseksi vaaditulle tasolle. Komissio esittää Sevillan Eurooppa-
neuvostolle kesäkuussa 2002 kertomuksen instituutioiden vahvistamista koskevan 
toimintasuunnitelman toteuttamisesta. 

 
10. Nizzan Eurooppa-neuvoston vahvistamaa etenemissuunnitelmaa sovelletaan edelleen kaikilta osin. 

Komissio esittää vuoden 2002 alussa yhteiset kannat maataloutta, aluepolitiikkaa ja 
talousarviokysymyksiä koskevista luvuista tällä hetkellä voimassa olevan säännöstön pohjalta ja 
Berliinissä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Liittymissopimusten laadinta alkaa vuoden 2002 
alkupuoliskolla. 

 
11. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Kyproksen kreikkalaisen ja turkkilaisen yhteisön johtajien 

äskettäisiin tapaamisiin ja kannustaa heitä jatkamaan työskentelyään kokonaisratkaisun löytämiseksi 
Yhdistyneiden Kansakuntien avulla asiaa koskevien Yhdistyneiden Kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti. 

 
12. Turkki on edistynyt liittymiselle asetettujen poliittisten kriteerien noudattamisessa erityisesti 

hyväksymällä äskettäisen perustuslain muutoksen. Näkymät liittymisneuvottelujen aloittamisesta 
Turkin kanssa ovat siten parantuneet. Turkkia kannustetaan edelleen edistymään taloudellisten ja 
poliittisten kriteerien noudattamisessa, eritoten ihmisoikeuksien osalta. Turkin liittymistä edeltävän 
strategian tulisi merkitä uutta vaihetta analysoitaessa Turkin valmistautumista yhteisön säännöstön 
soveltamiseen. 
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