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INLEIDING

De Europese Raad van Luxemburg van 12 en 13 december 1997 is een historische mijlpaal voor
de toekomst van de Unie en van geheel Europa. De start van het uitbreidingsproces luidt een nieuw
tijdperk in, nu de scheidslijnen uit het verleden definitief worden uitgewist. De uitbreiding van het
Europees integratiemodel naar de rest van het continent is een waarborg voor stabiliteit en welvaart
in de toekomst.

Tegelijk met de start van het uitbreidingsproces heeft de Europese Raad een begin gemaakt met
een algemene bezinning op de ontwikkeling van de Unie en haar beleid om een passend antwoord
te vinden op de uitdagingen waarvoor zij na het jaar 2000 zal komen te staan. De Unie zal aldus
met een heldere en coherente visie de volgende eeuw kunnen binnentreden en de uitbreiding
kunnen aanpakken.

De Europese Raad heeft een resolutie aangenomen over de coördinatie van het economisch beleid
ter waarborging van de afronding van de voorbereiding van de derde fase van de Economische en
Monetaire Unie. Voorts stelt hij met tevredenheid vast dat de Unie nu een instrument in handen
heeft voor een actie ter bevordering van de werkgelegenheid.
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De Europese Raad heeft de werkzaamheden aangevat met een gedachtewisseling met de
heer José María GIL-ROBLES, voorzitter van het Europees Parlement, over de belangrijkste ter
tafel liggende onderwerpen.

Er heeft ook een bijeenkomst plaatsgevonden met de Staatshoofden en Regeringsleiders en de
ministers van Buitenlandse Zaken van de geassocieerde landen uit Midden- en Oost-Europa en van
Cyprus. Deze bijeenkomst was hoofdzakelijk gewijd aan het op gang brengen van het gehele
uitbreidingsproces van de Unie.

UITBREIDING VAN DE EUROPESE UNIE

1. De Europese Raad te Luxemburg heeft de nodige besluiten genomen om het uitbreidings-
proces in zijn geheel op gang te brengen.

2. Het doel voor de komende jaren is de kandidaat-leden in staat te stellen tot de Unie toe te
treden en de Unie zelf voor te bereiden op haar uitbreiding in goede omstandigheden. Deze
uitbreiding is een algemeen, alomvattend en dynamisch proces dat zich in fasen zal
voltrekken, volgens het eigen tempo van elke kandidaat-lidstaat, afhankelijk van de mate
waarin deze zich heeft voorbereid.



3. De uitbreiding van de Unie vergt dat eerst de werking van de instellingen wordt versterkt
en verbeterd overeenkomstig hetgeen in het Verdrag van Amsterdam met betrekking tot de
instellingen is bepaald.

Europese Conferentie

4. De Europese Raad heeft besloten een Europese Conferentie in te stellen, die de lidstaten
van de Europese Unie samenbrengt met de Europese landen die voor toetreding in
aanmerking wensen te komen en haar waarden en interne en externe doelstellingen delen.

5. De leden van de Conferentie dienen zich onderling ertoe te verbinden vrede, veiligheid en
goed nabuurschap na te streven en de soevereiniteit, de beginselen waarop de Europese
Unie is gegrondvest, alsmede de integriteit en onschendbaarheid van de buitengrenzen en
de beginselen van het internationale recht te eerbiedigen en zich ertoe te verbinden
territoriale geschillen langs vreedzame weg te regelen, met name via de juridisdictie van
het Internationaal Gerechtshof van Den Haag. Landen die deze beginselen onderschrijven
en het recht eerbiedigen van elk Europees land dat voldoet aan de criteria voor toetreding
tot de Europese Unie en die zich evenals de Europese Unie inzetten voor de opbouw van
een Europa dat de verdeeldheid en de moeilijkheden uit het verleden achter zich heeft
gelaten, zullen worden uitgenodigd om aan deze Conferentie deel te nemen.

6. De landen die de criteria aanvaarden en bovengenoemde beginselen onderschrijven, worden
opgeroepen om aan deze Conferentie deel te nemen. Het aanbod van de Europese Unie is
in eerste instantie gericht aan Cyprus, de kandidaat-lidstaten van Midden- en Oost-Europa,
en Turkije.

7. De Europese Conferentie zal een multilateraal forum voor politiek overleg zijn dat tot doel
heeft vraagstukken van algemeen belang voor de deelnemers te behandelen met het oog op
de verdere ontwikkeling en intensivering van hun samenwerking op het terrein van het
buitenlands en veiligheidsbeleid, justitie en binnenlandse zaken alsook op andere terreinen
van gemeenschappelijk belang, met name met betrekking tot economie en regionale
samenwerking.

8. Het voorzitterschap van de Conferentie zal berusten bij het land dat de Raad van de
Europese Unie voorzit. De Conferentie zal op uitnodiging van het voorzitterschap éénmaal
per jaar bijeenkomen op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders en de
Commissievoorzitter en éénmaal per jaar op het niveau van de ministers van Buitenlandse
Zaken.

9. De Conferentie komt voor het eerst bijeen in maart 1998 in Londen.

Toetredings- en onderhandelingsproces

10. De Europese Raad heeft op basis van de adviezen van de Commissie en het verslag van het
voorzitterschap van de Raad de huidige situatie in elk van de elf kandidaat-lidstaten
besproken. In het licht van deze bespreking heeft hij besloten een toetredingsproces op gang
te brengen met de tien kandidaat-lidstaten uit Midden- en Oost-Europa en Cyprus. Dit
toetredingsproces vindt plaats in het kader van de uitvoering van artikel O van het verdrag
betreffende de Europese Unie. De Europese Raad merkt op dat al deze landen op basis van



dezelfde criteria op de nominatie staan om tot de Europese Unie toe te treden en dat zij op
gelijke voorwaarden aan het toetredingsproces deelnemen. Dit proces - dat dynamisch en
alomvattend is - omvat de onderstaande elementen:

a. Kaderregeling

11. Het toetredingsproces gaat van start op 30 maart 1998 met een vergadering van de ministers
van Buitenlandse Zaken van de vijftien lidstaten van de Europese Unie, van de tien
kandidaat-lidstaten uit Midden- en Oost-Europa en van Cyprus via de instelling van één
enkele kaderregeling voor deze toetredingskandidaten.

12. Indien nodig zullen de ministers van Buitenlandse Zaken van de vijftien lidstaten van de
Europese Unie een ontmoeting hebben met hun ambtgenoten uit de tien kandidaat-lidstaten
uit Midden- en Oost-Europa en uit Cyprus. Rekening houdend met de ervaring opgedaan
met de gestructureerde dialoog kunnen ook vergaderingen van vakministers worden
overwogen.

b. Versterkte pretoetredingsstrategie

13. De versterkte pretoetredingsstrategie heeft tot doel alle kandidaat-lidstaten uit Midden- en
Oost-Europa in staat te stellen op termijn lid te worden van de Europese Unie en zich
daartoe reeds vóór de toetreding zoveel mogelijk aan het acquis communautaire aan te
passen. Met de Europa-overeenkomsten, die de grondslag blijven voor de betrekkingen van
de Europese Unie met deze landen, is deze strategie opgebouwd rond partnerschappen voor
toetreding en rond de versterking van de pretoetredingssteun. Zij zal voor elke kandidaat-
lidstaat afzonderlijk vergezeld gaan van een analytisch onderzoek van het acquis van de
Unie.

i) Partnerschappen voor toetreding

14. Het partnerschap voor toetreding is een nieuw instrument, dat de spil vormt van de
versterkte pretoetredingsstrategie, waarbij alle vormen van bijstand aan de kandidaat-
lidstaten uit Midden- en Oost-Europa worden ingezet binnen één enkel kader.

15. In dit ene kader moeten voor elke kandidaat, enerzijds de bij de overneming van het acquis
van de Unie te hanteren prioriteiten en anderzijds de daarvoor beschikbare financiële
middelen, met name PHARE, tot in de details worden samengebracht. In dit verband
zouden de financiële steunmaatregelen worden gekoppeld aan de vorderingen van de
kandidaat-lidstaten en, meer specifiek, aan de inachtneming van de planning voor de
overname van het acquis.

16. De Raad neemt met eenparigheid van stemmen een besluit over de instelling van een stelsel
van partnerschappen, als sleutelelement van de pretoetredingsstrategie. Op basis daarvan
zal hij later, uiterlijk op 15 maart 1998, met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen
besluiten over de beginselen, de prioriteiten, de tussentijdse doelstellingen, de belangrijke
aanpassingen en de conditionaliteit van elk afzonderlijk partnerschap. Wanneer in een
kandidaat-lidstaat een essentieel element voor het voortzetten van de pretoetredingshulp
ontbreekt, neemt de Raad op dezelfde wijze passende maatregelen.



ii) Versterking van de pretoetredingssteun

17. De pretoetredingssteun zal aanzienlijk worden opgevoerd en zal als aanvulling op het
PHARE-programma, dat reeds is geheroriënteerd op de met de toetreding samenhangende
prioriteiten, vanaf het jaar 2000 ook landbouwsteun omvatten, alsmede een structureel
instrument ter ondersteuning van soortgelijke maatregelen als die van het cohesiefonds.

De financiële steun aan de landen die bij het uitbreidingsproces betrokken zijn, zal, wat de
verdeling van de steun betreft, gebaseerd worden op het beginsel van gelijke behandeling,
ongeacht het tijdstip van toetreding, waarbij bijzondere aandacht zal uitgaan naar de landen
met de grootste noden. De Europese Raad verheugt zich in dit verband over de
inhaalfaciliteit waaraan de Commissie denkt.

18. Zonder vooruit te lopen op de besluiten aangaande de financiële vooruitzichten 2000-2006
zal het PHARE-programma worden gericht op het perspectief van de toetreding via twee
prioritaire doelstellingen, te weten het versterken van de bestuurlijke en rechterlijke
capaciteit (circa 30% van het totaalbedrag) en het opvoeren van de investeringen in verband
met de overname en toepassing van het acquis (circa 70%).

19. Sommige programma's van de Gemeenschap (bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs,
opleiding en onderzoek) zullen worden opengesteld voor de kandidaat-lidstaten, zodat zij
zich vertrouwd kunnen maken met het beleid en de werkwijze van de Unie. Over deze
deelname moet per geval worden beslist, waarbij elke kandidaat-lidstaat een eigen,
geleidelijk stijgende financiële bijdrage moet leveren. Indien nodig zal PHARE de nationale
bijdrage van de kandidaat-lidstaten gedeeltelijk kunnen blijven financieren. Deze
financiering zou ook in de toekomst ongeveer 10% van het PHARE-budget moeten
bedragen, buiten de deelname aan het kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.

20. De kandidaat-lidstaten zouden, als waarnemer en voor de punten die hen betreffen, volgens
precieze, aan hun geval aangepaste voorwaarden moeten kunnen deelnemen aan de comités
die belast zijn met de follow-up van de programma's waaraan zij bijdragen.

21. De kandidaat-lidstaten zullen volgens een per geval te nemen besluit kunnen deelnemen aan
communautaire agentschappen.

22. Een bijzondere pretoetredingsstrategie voor Cyprus zal gebaseerd zijn op:

- deelname aan bepaalde gerichte acties, in het bijzonder op het gebied van de
versterking van de bestuurlijke en rechterlijke capaciteit, alsmede op het gebied van
justitie en binnenlandse zaken;

- deelname aan bepaalde programma's en bepaalde communautaire agentschappen
(naar het voorbeeld van de voor de andere kandidaat-lidstaten gevolgde aanpak);

- gebruikmaking van de door TAIEX (Technical Assistance Information Exchange
Office) geboden technische bijstand.



c. Adviezen van de Commissie en toetredingsonderhandelingen

23. De adviezen van de Commissie geven een goed algemeen beeld van de situatie in elke
kandidaat-lidstaat in het licht van de door de Europese Raad van Kopenhagen vastgestelde
toetredingscriteria. Het vooruitzicht van toetreding is voor de kandidaat-lidstaten een unieke
stimulans om de uitvoering van met het acquis strokende beleidsmaatregelen te
bespoedigen. Omzetting van het acquis van de Unie in wetgeving is essentieel, maar niet
voldoende: het acquis moet ook daadwerkelijk worden toegepast.

24. De Europese Raad wijst op de band die er bestaat tussen enerzijds de voortdurende
aanpassing van de kandidaat-lidstaten op het gebied van het sectoriële beleid, met name op
dat van de interne markt en de daarmee verbonden beleidsaspecten, en anderzijds het
evenwichtig functioneren van het Gemeenschapsbeleid na de toetreding.

25. Toetredingsonderhandelingen kunnen pas beginnen als aan de politieke criteria van
Kopenhagen is voldaan. De economische criteria en het vermogen om de uit de toetreding
voortvloeiende verplichtingen op zich te kunnen nemen, zijn en moeten worden beoordeeld
op een toekomstgerichte en dynamische wijze.

26. Het besluit om met onderhandelingen te beginnen, betekent niet dat deze voor de
verschillende kandidaat-lidstaten op hetzelfde tijdstip zullen worden voltooid. De afsluiting
van de onderhandelingen en de daarop volgende toetreding zullen afhangen van de mate
waarin de onderscheiden landen de criteria van Kopenhagen in acht nemen en van het
vermogen van de Unie om nieuwe leden op te nemen.

27. De Europese Raad besluit om in het voorjaar van 1998 bilaterale intergouvernementele
conferenties bijeen te roepen om met Cyprus, Hongarije, Polen, Estland, de Tsjechische
Republiek en Slovenië onderhandelingen te openen over de voorwaarden voor hun toelating
tot de Unie en de bijbehorende aanpassingen van de Verdragen. Deze onderhandelingen
zullen gebaseerd zijn op het algemeen onderhandelingskader waarvan de Raad op
8 december 1997 akte heeft genomen.

Parallel daaraan zal de voorbereiding op de onderhandelingen met Roemenië, Slowakije,
Letland, Litouwen en Bulgarije worden versneld met name via een analytisch onderzoek
van het acquis van de Unie. Deze voorbereiding kan ook tijdens bilaterale bijeenkomsten
op ministerieel niveau met de lidstaten van de Unie ter sprake komen.

28. De toetreding van Cyprus dient aan alle gemeenschappen ten goede te komen en bij te
dragen tot rust onder de burgerbevolking en tot verzoening. De toetredingsonder-
handelingen zullen op positieve wijze bijdragen tot het zoeken naar een politieke oplossing
voor de kwestie Cyprus door middel van de onderhandelingen onder auspiciën van de
Verenigde Naties, die moeten worden voortgezet teneinde tot een federatie van twee
gemeenschappen en twee zones te komen. In dit verband spreekt  de Europese Raad de
wens uit dat gevolg wordt gegeven aan de wil van de regering van Cyprus om in de
delegatie voor de toetredingsonderhandelingen vertegenwoordigers van de Turks-
Cypriotische gemeenschap op te nemen. Het voorzitterschap en de Commissie zullen de
nodige contacten leggen om ervoor te zorgen dat aan die wens gehoor wordt gegeven.



d. Follow-up-procedure

29. Over de vorderingen van elke Midden- en Oost-Europese kandidaat-lidstaat op weg naar
de toetreding in het licht van de criteria van Kopenhagen, met name over het tempo waarin
het acquis van de Unie wordt overgenomen, wordt voor elk betrokken land door de
Commissie regelmatig een verslag voorgelegd aan de Raad, in voorkomend geval vergezeld
van aanbevelingen voor de opening van bilaterale intergouvernementele conferenties, en
zulks vanaf eind 1998. Voorafgaand aan deze jaarlijkse verslagen zullen de uitvoering van
de partnerschappen voor toetreding en de stand van de overname van het acquis met elke
kandidaat-lidstaat in het kader van de bij de Europa-overeenkomsten ingestelde organen
worden bekeken. De verslagen van de Commissie zullen als basis dienen om in het kader
van de Raad de besluiten te nemen die in verband met het voeren van de
toetredingsonderhandelingen of de uitbreiding daarvan tot andere kandidaten noodzakelijk
zijn. In dit verband zal de Commissie, bij de beoordeling van het vermogen van de
kandidaat-lidstaten om aan de economische criteria en de uit de toetreding voortvloeiende
verplichtingen te voldoen, de in Agenda 2000 vastgelegde methode aanhouden.

30. Bij de beoordeling van de vorderingen van de kandidaat-lidstaten aan de hand van de op
gezette tijden door de Commissie aan de Raad voor te leggen verslagen, dient een
dynamische benadering te worden gehandhaafd.

Een Europa-strategie voor Turkije

31. De Europese Raad bevestigt dat Turkije  in aanmerking komt voor toetreding tot de
Europese Unie. Turkije zal worden beoordeeld op basis van dezelfde criteria als de andere
kandidaat-lidstaten. Ofschoon nog niet voldaan is aan de politieke en economische
voorwaarden om toetredingsonderhandelingen te kunnen overwegen, acht de Europese
Raad het niettemin van belang een strategie uit te stippelen om Turkije op toetreding voor
te bereiden door het op alle gebieden dichter bij de Europese Unie te brengen.

32. Deze strategie zou moeten bestaan uit:

- ontwikkeling van de mogelijkheden die de Overeenkomst van Ankara biedt;
- verdieping van de douane-unie;
- uitvoering van de financiële samenwerking;
- aanpassing van de wetgeving en overname van het acquis van de Unie, en
- deelneming, volgens een per geval te nemen besluit, aan bepaalde programma's en

agentschappen naar analogie van het bepaalde in de punten 19 en 21.

33. De strategie zal door de Associatieraad opnieuw worden bekeken, met name op basis van
artikel 28 van de Associatie-overeenkomst, in het licht van de criteria van Kopenhagen en
van het standpunt dat de Raad op 29 april 1997 heeft ingenomen.

34. Voorts zal deelname aan de Europese Conferentie de lidstaten van de Europese Unie en
Turkije in staat stellen hun dialoog en hun samenwerking op gebieden van gemeen-
schappelijk belang te versterken.



35. De Europese Raad herinnert eraan dat versterking van de banden van Turkije met de
Europese Unie ook afhankelijk is van de voortgang van de politieke en economische
hervormingen waarmee Turkije bezig is, met name bij de afstemming van de normen en de
praktijk op het gebied van de mensenrechten op die van de Europese Unie, van het
respecteren en beschermen van de minderheden, van de totstandbrenging van bevredigende
en stabiele betrekkingen tussen Griekenland en Turkije, van de regeling van geschillen, met
name via een rechterlijke uitspraak, en inzonderheid door het Internationale Gerechtshof,
alsmede van de steun voor de onder VN-auspiciën gevoerde onderhandelingen om te komen
tot een politieke regeling van de kwestie Cyprus, op basis van de desbetreffende resoluties
van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

36. De Europese Raad neemt de beleidskoers over die tijdens de Raad (Algemene Zaken) van
24 november 1997 is uitgestippeld inzake de toekomst van de betrekkingen tussen de Unie
en Turkije en verzoekt de Commissie passende voorstellen te doen.

ONTWIKKELING VAN HET BELEID VAN DE UNIE: AGENDA 2000

37. De Europese Raad heeft de mededeling van de Commissie over Agenda 2000 met
betrekking tot de ontwikkeling van het beleid van de Unie en het toekomstige
financieringskader met instemming begroet. Hij bevestigt dat de Unie zich er vóór de
uitbreiding van dient te verzekeren dat zij in staat is deze uitbreiding in optimale
omstandigheden tegemoet te treden door haar beleid en de financiering ervan waar nodig
bij te sturen, rekening houdend met het feit dat een financieringskader voor het beleid van
de Unie onontbeerlijk is. De noodzaak van begrotingsdiscipline en doeltreffendheid van de
uitgaven dient te prevaleren zowel op het niveau van de Unie, als op het niveau van de
lidstaten.

38. De Europese Raad is van oordeel dat de in Agenda 2000 vervatte voorstellen van de
Commissie de basis vormen voor de verdere onderhandelingen over een akkoord over het
beleid van de Unie en het financieringskader. Hij verzoekt de Commissie om, in het licht
van de eerste discussies en deze beleidslijnen, haar voorstellen betreffende het geheel van
deze vraagstukken zo spoedig mogelijk in te dienen. De Europese Raad neemt er akte van
dat de Commissie voornemens is haar verslag over de werking van het stelsel van de eigen
middelen uiterlijk in het najaar van 1998 in te dienen.

39. Omwille van de transparantie is het belangrijk dat bij de presentatie en de uitvoering van
het toekomstige financieringskader een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de
uitgaven die betrekking hebben op de Unie in haar huidige samenstelling en die welke
bestemd zijn voor de toekomstige lidstaten uit hoofde van de pretoetredingssteun of de
toetredingssteun.


