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Uitbreiding 
 
7. Het Commissiedocument "Een geslaagde uitbreiding", de periodieke verslagen en de herziene 

partnerschappen voor de toetreding vormen een stevig kader voor het welslagen van het 
toetredingsproces, dat nu onomkeerbaar is. In Berlijn heeft de Europese Raad het financiële kader 
bepaald voor een uitbreiding. 

 
8. Gedurende de jongste maanden is bij de onderhandelingen aanzienlijke vooruitgang geboekt en kon 

de achterstand op bepaalde punten worden ingelopen. De Europese Unie is vast-besloten de 
toetredingsonderhandelingen met de kandidaat-lidstaten die er klaar voor zijn tegen eind 2002 tot een 
goed einde te brengen, zodat deze landen in 2004 als lidstaat kunnen deelnemen aan de verkiezingen 
voor het Europees Parlement. De kandidaturen zullen ook in de toekomst op hun eigen merites 
beoordeeld worden, overeenkomstig het differentiatie-beginsel. De Europese Raad is het eens met 
het verslag waarin de Commissie oordeelt dat, als het huidige tempo van de onderhandelingen en de 
hervormingen in de kandidaat-lidstaten wordt aangehouden, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië klaar zijn. Hij waardeert de inspanningen 
van Bulgarije en Roemenië en moedigt hen aan om op dezelfde weg verder te gaan. Om deze landen 
specifieke bijstand te kunnen verlenen, is een nauwkeurig omschreven kader met een tijdschema en 
een aangepast draaiboek nodig, met als doelstelling om in 2002 met deze landen onderhandelingen 
over alle hoofdstukken te openen. 

 
9. De kandidaat-lidstaten moeten hun inspanningen energiek voortzetten, in het bijzonder om hun 

bestuurlijke en justitiële capaciteit op het vereiste niveau te brengen. De Commissie zal in juni 2002 
in Sevilla aan de Europese Raad verslag uitbrengen over de uitvoering van het actieplan betreffende 
de versterking van de instellingen. 

 
10. Het in Nice door de Europese Raad opgestelde draaiboek blijft volledig van toepassing. De 

Commissie zal vanaf het begin van 2002 voorstellen voor gemeenschappelijke standpunten indienen 
over de hoofdstukken landbouw, regionaal beleid en budgettaire bepalingen op basis van het huidige 
acquis en van de in Berlijn overeengekomen beginselen. De werkzaamheden inzake de opstelling 
van de toetredingsverdragen zullen tijdens het eerste halfjaar van 2002 beginnen. 

 
11. De Europese Raad is verheugd over de recente ontmoetingen tussen de leiders van de Griekse en de 

Turkse gemeenschap op Cyprus en moedigt hen aan hun werkzaamheden voort te zetten om onder 
auspiciën van de Verenigde Naties tot een alomvattende oplossing te komen conform de 
desbetreffende resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 

 
12. Turkije heeft wat het voldoen aan de politieke criteria voor de toetreding betreft vooruitgang 

geboekt, in het bijzonder door de recente grondwetswijziging. De opening van toetredings-
onderhandelingen met Turkije komt aldus dichterbij. Turkije wordt aangemoedigd verder 
vorderingen te boeken om te voldoen aan zowel de economische als de politieke criteria, met name 



 

 

op het stuk van de mensenrechten. De pretoetredingsstrategie voor Turkije moet een nieuwe fase 
vormen in de analyse van de stand van de voorbereiding met het oog op de afstemming op het 
acquis. 
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