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Utvidgningen 
 
7. Kommissionens dokument "Att lyckas med utvidgningen", de regelbundna rapporterna och de 

reviderade partnerskapen för anslutning utgör en stabil ram för framgången med 
anslutningsprocessen, som hädanefter är oåterkallelig. Europeiska rådet i Berlin upprättade en 
finansiell ram som möjliggör en utvidgning. 

 
8. Under de senaste månaderna har avsevärda framsteg gjorts i förhandlingarna och vissa förseningar 

har hämtats in. Europeiska unionen är fast besluten att slutföra anslutningsförhandlingarna senast vid 
utgången av 2002 med de kandidatländer som är färdiga för anslutning, så att dessa skall kunna delta 
i valen till Europaparlamentet 2004 i egenskap av medlemmar. Ansökningarna kommer även 
fortsättningsvis att bedömas på grundval av ländernas egna meriter, i enlighet med 
differentieringsprincipen. Europeiska rådet förklarar sig godkänna rapporten från kommissionen som 
anser att Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Tjeckien och 
Slovenien kan vara färdiga för anslutning om den nuvarande takten i förhandlingarna och reformerna 
upprätthålls i kandidatländerna. Europeiska rådet värdesätter Bulgariens och Rumäniens 
ansträngningar och uppmuntrar dem att fortsätta på denna väg. För att specifikt stödja dessa länder är 
det nödvändigt att förfoga över en exakt ram som innehåller en tidsplan och en anpassad färdplan, 
eftersom målet är att under 2002 inleda förhandlingarna med dessa länder om alla kapitel. 

 
9. Kandidatländerna måste energiskt fortsätta sina ansträngningar, i synnerhet för att deras 

administrativa och rättsliga resurser skall nå upp till den nivå som krävs. Vid Europeiska rådet i 
Sevilla i juni 2002 kommer kommissionen att lägga fram en rapport om genomförandet av 
handlingsplanen för förstärkning av institutionerna. 

 
10. Den färdplan som upprättades av Europeiska rådet i Nice är fortfarande tillämplig. Kommissionen 

kommer att från och med början av 2002 lägga fram gemensamma ståndpunkter om kapitlen 
jordbruk, regionalpolitik och budgetfrågor på grundval av det nuvarande regelverket och de principer 
som man beslutade om i Berlin. Arbetet med utformningen av anslutningsfördragen kommer att 
inledas under första hälften av 2002. 

 
11. Europeiska rådet välkomnar de möten som nyligen hölls mellan de ansvariga från de grek- och 

turkcypriotiska folkgrupperna och uppmuntrar dem att fortsätta sitt arbete för att uppnå en 
övergripande lösning under överinseende av Förenta nationerna, i enlighet med relevanta 
resolutioner av Förenta nationernas säkerhetsråd. 

 
12. Turkiet har gjort framsteg när det gäller att iaktta de politiska kriterier som har fastställts för 

anslutningen, särskilt genom den författningsändring som nyligen genomfördes. Möjligheten att 
inleda anslutningsförhandlingar med Turkiet har därigenom kommit närmare. Turkiet uppmanas att 
fortsätta med framstegen när det gäller att uppfylla de ekonomiska såväl som politiska kriterierna, 
särskilt i fråga om de mänskliga rättigheterna. Föranslutningsstrategin för Turkiet bör utgöra en ny 
etapp i analysen av i vilken mån landet är förberett för en anpassning till regelverket. 
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