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Formandskabets Konklusionerdet Europæiske Råd i Niceden 7., 8. Og 9. 
December 2000 

1. Det Europæiske Råd holdt møde i Nice den 7., 8. og 9. december 2000. Drøftelserne blev 
indledt med en udveksling af synspunkter med formanden for Europa-Parlamentet, Nicole 
Fontaine, om de vigtigste emner for drøftelserne.  
II. UDVIDELSEN  
4. Det Europæiske Råd understreger på ny, at processen med henblik på udvidelse af Den 
Europæiske Union er af stor historisk betydning, og at det tillægger det afgørende politisk 
betydning, at processen afsluttes med et positivt resultat. Det noterer sig med tilfredshed, at 
tiltrædelsesforhandlingerne med kandidatlandene er blevet intensiveret, hvilket har 
muliggjort meget betydelige fremskridt, især i de seneste måneder.  
5. Det Europæiske Råd er af den opfattelse, at tiden nu er inde til at tilføre processen fornyet 
dynamik. Det tilslutter sig konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender) 
den 4. december 2000 om den strategi, som Kommissionen har foreslået. Det noterer sig 
med tilfredshed, at differentieringsprincippet, der bygger på det enkelte kandidatlands egne 
forudsætninger, og muligheden for, at et land kan indhente de andre, på ny er blevet 
bekræftet i Rådets konklusioner. Planen for de kommende 18 måneder vil lette de videre 
forhandlinger, idet udgangspunktet er, at de bedst forberedte lande fortsat skal kunne gå 
hurtigere frem.  

6. Det Europæiske Råd mener, at denne strategi sammen med afslutningen på 
regeringskonferencen om de institutionelle reformer vil give EU mulighed for i 
overensstemmelse med den målsætning, der blev fastlagt af Det Europæiske Råd i 
Helsingfors, fra udgangen af 2002 at optage de nye medlemsstater, der er parate, i 
håb om, at de vil kunne deltage i det næste valg til Europa-Parlamentet. Det 
Europæiske Råd vil i juni 2001 i Göteborg evaluere de fremskridt, der er gjort i 
gennemførelsen af denne strategi, og på baggrund heraf opstille de retningslinjer, der 
er nødvendige for at afslutte denne proces med et positivt resultat.  
7. Det Europæiske Råd glæder sig over de bestræbelser, som kandidatlandene har 
gjort for at opfylde betingelserne for at kunne overtage, gennemføre og konkret 
anvende gældende fællesskabsret. Kandidatlandene opfordres til at fortsætte og 
fremskynde de reformer, der er nødvendige for forberedelsen af tiltrædelsen, især til 
at styrke deres administrative kapacitet, så de bliver i stand til at tiltræde EU så 
hurtigt som muligt. Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til at foreslå et 
program for grænseregionerne med henblik på at styrke deres økonomiske 
konkurrenceevne.  
8. Det Europæiske Råd noterer sig Rådets rapport om valutakursstrategier for 
kandidatlandene, hvori det er fastlagt, hvilken valutakursstrategi der vil være 
forenelig med tiltrædelse af EU, derefter deltagelse i valutakursmekanismen og 
endelig indførelse af euroen. Det noterer sig med tilfredshed, at der er etableret en 
økonomisk og finansiel dialog med kandidatlandene.  
9. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på de fremskridt, der er gjort i 
gennemførelsen af førtiltrædelsesstrategien for Tyrkiet, og glæder sig over den aftale 
om rammeforordningen og tiltrædelsespartnerskabet, som Rådet nåede frem til på 
samlingen den 4. december 2000. Det understreger betydningen af dette dokument 
for tilnærmelsen mellem EU og Tyrkiet gennem de muligheder, der blev skabt ved 
konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Helsingfors. Tyrkiet opfordres til hurtigt at 
fremlægge sit nationale program for vedtagelse af gældende fællesskabsret og at 
basere det på tiltrædelsespartnerskabet.  



 

10. På Europakonferencens møde på stats- og regeringschefniveau den 7. december 
2000 fandt der en indgående drøftelse sted om reformen af institutionerne og om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde på længere sigt. Det Europæiske Råd er af den 
opfattelse, at Europakonferencen udgør en nyttig ramme for dialog mellem EU's 
medlemsstater og de lande, der vil kunne tiltræde EU. Det foreslog, at landene i 
stabiliserings- og associeringsprocessen samt EFTA-landene indbydes til at deltage 
som potentielle medlemmer.  

 


