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II. UTVIDGNINGEN 
 
18. Betydande framsteg uppnåddes i anslutningsförhandlingarna under första halvåret. 
Förhandlingarna går således nu in i sin slutfas. 
 
19. Den färdplan som antogs i Nice har följts i och med att gemensamma ståndpunkter har 
antagits om kapitlen "Jordbruk", "Regionalpolitik och samordning av strukturinstrument", 
"Finansiella bestämmelser och budgetbestämmelser" och "Institutioner". De finansiella frågorna 
och andra frågor som inte behandlades när de gemensamma ståndpunkterna om dessa kapitel 
utformades, bör regleras så snart som möjligt med beaktande av slutsatserna från rådet 
(allmänna frågor) den 17 juni. 
 
20. När det gäller efterlevnaden av anslutningskriterierna betonar Europeiska rådet betydelsen 
av att kandidatländerna fortsätter att göra framsteg i genomförandet och den faktiska 
tillämpningen av regelverket. Kandidatländerna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att föra 
sina administrativa och rättsliga resurser till den nivå som krävs. I detta avseende välkomnar 
Europeiska rådet kommissionens rapport om de särskilda handlingsplanerna på området och om 
uppföljningen av de åtaganden som gjorts inom ramen för förhandlingarna, med erinran särskilt 
om rådets slutsatser av den 10 juni avseende rättsliga och inrikes frågor och regelverket på 
veterinärområdet och det fytosanitära området. 
 
21. Med beaktande av alla dessa faktorer, och för att Europeiska rådet i höst skall vara i stånd att 
besluta med vilka kandidatländer förhandlingarna kommer att kunna avslutas i slutet av 2002,  
 
a) bör rådet fatta lämpliga beslut för att underrätta kandidatländerna under de första dagarna i 
november om de komponenter som saknas för det finansiella paketet, och 
 
b) bör kommissionen utforma relevanta rekommendationer mot bakgrund av de regelbundna 
rapporterna. 
 
22. Om den nuvarande takten i förhandlingarna och reformerna bibehålls, bekräftar Europeiska 
rådet att Europeiska unionen är besluten att slutföra förhandlingarna med Cypern, Malta, 
Ungern, Polen, Slovakien, Litauen, Lettland, Estland, Tjeckien och Slovenien senast i slutet av 
2002 om dessa länder är beredda. Principen om differentiering bör respekteras till fullo fram till 
förhandlingarnas slut. Arbetet med att avfatta anslutningsfördraget bör fortsätta så att det kan 
avslutas så snart som möjligt efter anslutningsförhandlingarnas avslutande. Det förefaller rimligt 
att förvänta sig att anslutningsfördraget skall kunna undertecknas våren 2003. Målet är 
fortfarande att dessa länder under 2004 skall delta i valen till Europaparlamentet som fullvärdiga 



medlemmar. . Emellertid kan detta gemensamma mål uppnås inom de planerade tidsfristerna 
endast om varje kandidatland intar en realistisk och konstruktiv hållning. 
 
23. Bulgarien och Rumänien har gjort avsevärda framsteg under de senaste månaderna. 
Europeiska rådet uppmuntrar dem att fortsätta sina ansträngningar och bekräftar sitt åtagande att 
till fullo stödja dem i deras förberedelser inför anslutningen. En uppdaterad färdplan och en 
reviderad och förstärkt föranslutningsstrategi bör antas i Köpenhamn för de kandidatländer som 
fortfarande är inbegripna i förhandlingar. En ökning av det finansiella föranslutningsstödet kan 
också komma i fråga. Vidare skulle, om den nuvarande rytmen bibehålls, en mer exakt tidsplan 
kunna fastställas för anslutningsprocessen för dessa länder senast i slutet av året. 
 
24. När det gäller Cyperns anslutning utgör slutsatserna från Helsingfors grunden för 
Europeiska unionens ståndpunkt. Europeiska unionen föredrar även fortsättningsvis en 
anslutning av en återförenad ö. Europeiska rådet stöder utan förbehåll de insatser som gjorts av 
Förenta nationernas generalsekreterare och vädjar till ledarna för de grekcypriotiska och 
turkcypriotiska befolkningsgrupperna att intensifiera och påskynda sina förhandlingar för att 
tillvarata detta unika tillfälle att komma fram till en övergripande uppgörelse som 
överensstämmer med relevanta resolutioner från Förenta nationernas säkerhetsråd, och hoppas 
att den träffas före förhandlingarnas slut. Europeiska unionen skulle i anslutningsfördraget 
beakta villkoren för en övergripande uppgörelse, i enlighet med de principer som Europeiska 
unionen vilar på. I egenskap av medlemsstat skall Cypern tala med en röst och se till att EU-
rätten tillämpas korrekt. Europeiska unionen skulle skjuta till ett betydande finansiellt bidrag i 
syfte att stödja utvecklingen i den norra delen av den återförenade ön.  
 
25. Europeiska rådet välkomnar de reformer som nyligen godkändes i Turkiet. Det uppmuntrar 
och stöder till fullo de ansträngningar som landet har gjort för att anpassa sig till de 
prioriteringar som fastställs i dess partnerskap för anslutning. Genomförandet av de politiska 
och ekonomiska reformer som krävs kommer att förbättra Turkiets utsikter till anslutning enligt 
samma principer och kriterier som gäller för de övriga kandidatländerna. Nya beslut skulle 
kunna fattas i Köpenhamn avseende nästa etapp i Turkiets ansökan med beaktande av hur 
situationen utvecklas mellan Europeiska rådet i Sevilla och det i Köpenhamn och på grundval av 
den återkommande rapport som kommissionen skall lämna i oktober 2002 och i 
överensstämmelse med slutsatserna från Helsingfors och Laeken. 
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