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EEN EUROPA DAT OPENSTAAT VOOR DE WERELD, IN STABILITEIT, VEILIGHEID,
VRIJHEID EN SOLIDARITEIT

A. UITBREIDING

De uitbreiding is zowel een politieke noodzakelijkheid als een historische kans voor Europa.
Doordat de stabiliteit en de veiligheid van het continent gewaarborgd zal zijn, worden niet alleen
aan de kandidaat-leden, doch eveneens aan de huidige Lid-Staten van de Unie nieuwe
vooruitzichten op economische groei en algemeen welzijn geboden. De uitbreiding moet dienen
om de Europese constructie te versterken met inachtneming van het "acquis communautaire" dat
in de gemeenschappelijke beleidsmaatregelen besloten ligt.

In dit verband heeft de Europese Raad kennis genomen van de verslagen van de Commissie over
de gevolgen van de uitbreiding voor het beleid van de Europese Unie, over de mogelijke strategieën
op landbouwgebied en over de strategie ter voorbereiding van de toetreding van de geassocieerde
landen van Midden- en Oost-Europa.

De Europese Raad neemt nota van het verslag van de Raad over de betrekkingen met de
geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa in het tweede halfjaar van 1995 (Bijlage 6).

Het PHARE-programma, geschraagd door de beslissingen van de Europese Raad van Cannes,
alsmede de voortzetting van de activiteiten van de Europese Investeringsbank, zullen een algemene
vergroting van de inspanningen voor de voorbereiding van de toetreding mogelijk maken.

De Europese Raad herhaalt dat de onderhandelingen inzake de toetreding van Malta en Cyprus tot
de Unie op basis van de voorstellen van de Commissie zes maanden na de afsluiting van de
Intergouvernementele Conferentie van 1996 zullen aanvangen, zulks met inachtneming van de
resultaten van die Conferentie. Hij spreekt zijn voldoening uit over het feit dat de gestructureerde
dialoog met beide landen in juli jongstleden is aangevangen in het kader van de pre-
toetredingsstrategie.

De Europese Raad bevestigt bovendien de noodzaak om de uitbreiding grondig voor te bereiden
op basis van de in Kopenhagen bepaalde criteria en in het kader van de in Essen voor de LMOE's
omschreven pre-toetredingsstrategie. Deze strategie zal moeten worden geïntensiveerd om de
voorwaarden te scheppen voor een geleidelijke en harmonische integratie van deze Staten, met
name door de ontwikkeling van de markteconomie, de aanpassing van hun administratieve
structuren en de schepping van een stabiel economisch en monetair klimaat.



De Europese Raad verzoekt de Commissie de gevolgen van de uitbreiding voor het communautaire
beleid nader te evalueren, met name ten aanzien van het landbouwbeleid en het structuurbeleid. De
Europese Raad zal zijn bespreking voortzetten op de volgende bijeenkomsten, op basis van
verslagen van de Commissie.

Hij verzoekt de Commissie actief voort te gaan met de voorbereiding van haar adviezen over de
toetredingsaanvragen, opdat deze zo spoedig mogelijk na de afsluiting van de Intergouvernementele
Conferentie aan de Raad kunnen worden toegezonden, en te beginnen met de opstelling van een
allesomvattend document over de uitbreiding. Deze procedure garandeert dat alle landen die
kandidaat zijn voor toetreding gelijk worden behandeld.

Anderzijds nodigt hij de Commissie uit om zo spoedig mogelijk een grondige analyse te
ondernemen van het systeem van financiering van de Europese Unie, teneinde onmiddellijk na de
afsluiting van de Intergouvernementele Conferentie een mededeling voor te leggen over het
toekomstige financiële kader van de Unie, vanaf 31 december 1999, en daarbij rekening te houden
met het vooruitzicht van de uitbreiding.

Na de afsluiting van de Intergouvernementele Conferentie en in het licht van de resultaten daarvan
alsmede van alle voornoemde adviezen en verslagen van de Commissie, zal de Raad zo spoedig
mogelijk de besluiten nemen die nodig zijn om de toetredingsonderhandelingen in te leiden.

De Europese Raad wenst dat de eerste fase van de onderhandelingen samenvalt met het begin van
de onderhandelingen met Cyprus en Malta.
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