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1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στη Νίκαια στις 7, 8 και 9 ∆εκεµβρίου. Οι εργασίες 
άρχισαν µε ανταλλαγή απόψεων µε την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Nicole 
Fontaine, σχετικά µε τα κύρια θέµατα συζήτησης.  

ΙΙ. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ  
4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου την ιστορική διάσταση της διαδικασίας 
διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική προτεραιότητα που αποδίδει στην 
επιτυχία της. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την εντατικοποίηση των 
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης µε τις υποψήφιες χώρες, η οποία επέτρεψε την επίτευξη 
σηµαντικότατης προόδου, ιδίως κατά τους τελευταίους µήνες.  
5. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι έχει φθάσει πλέον η στιγµή να δοθεί µια νέα ώθηση 
στη διαδικασία αυτή. Προσυπογράφει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου «Γενικών 
Υποθέσεων» της 4ης ∆εκεµβρίου 2000 σχετικά µε τη στρατηγική που προτείνεται από την 
Επιτροπή. Σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η αρχή της διαφοροποίησης ανάλογα µε τις 
ιδιαίτερες επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας, καθώς και η δυνατότητα «γεφύρωσης του 
χάσµατος», επιβεβαιώνονται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου. Ο «χάρτης πορείας» για 
τους επόµενους 18 µήνες θα διευκολύνει τη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων, µε δεδοµένο 
πάντως ότι οι καλύτερα προετοιµασµένες χώρες διατηρούν τη δυνατότητα να προχωρήσουν 
ταχύτερα.  
6. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή, από κοινού µε την ολοκλήρωση 
της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης για τη θεσµική µεταρρύθµιση, θα επιτρέψει στην Ένωση, 
σύµφωνα µε το στόχο που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, να είναι 
σε θέση να υποδεχθεί, από το τέλος του 2002, όσα νέα κράτη µέλη θα είναι έτοιµα, µε την 
ελπίδα να µπορέσουν να συµµετάσχουν στις επόµενες εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα αξιολογήσει τον Ιούνιο του 2001 στο 
Γκέτεµποργκ (Gφoteborg) την πρόοδο που θα έχει σηµειωθεί όσον αφορά την υλοποίηση 
αυτής της νέας στρατηγικής, προκειµένου να δώσει τις αναγκαίες κατευθυντήριες γραµµές 
για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.  
7. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκτιµά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι υποψήφιες χώρες 
για την εφαρµογή των προϋποθέσεων που επιτρέπουν την υιοθέτηση, την εφαρµογή και την 
ουσιαστική υλοποίηση του κεκτηµένου. Οι υποψήφιες χώρες καλούνται να συνεχίσουν και 
να επιταχύνουν τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις προκειµένου να προετοιµασθούν για την 
προσχώρηση, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση των διοικητικών τους ικανοτήτων, 
προκειµένου να είναι σε θέση να ενταχθούν στην Ένωση το ταχύτερο δυνατόν. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει πρόγραµµα για τις παραµεθόριες 
περιοχές προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµική τους ανταγωνιστικότητα.  
8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την έκθεση του Συµβουλίου σχετικά µε τις 
συναλλαγµατικές στρατηγικές των υποψηφίων χωρών, η οποία καθορίζει τη 
συναλλαγµατική στρατηγική που είναι συµβατή µε την προσχώρηση στην Ένωση, στη 
συνέχεια τη συµµετοχή στο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών και τέλος την 
υιοθέτηση του ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποδέχεται ευνοϊκά την οργάνωση ενός 
διαλόγου για οικονοµικά και χρηµατοπιστωτικά θέµατα µε τις υποψήφιες χώρες.  
9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποδέχεται ευνοϊκά την πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά 
την εφαρµογή της προενταξιακής στρατηγικής για την Τουρκία και επιχαίρει για τη 
συµφωνία που επιτεύχθηκε κατά το Συµβούλιο της 4ης ∆εκεµβρίου 2000 ως προς τον 
κανονισµό-πλαίσιο και την εταιρική σχέση προσχώρησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
υπογραµµίζει τη σηµασία του εγγράφου αυτού για την προσέγγιση ανάµεσα στην Ένωση 



 

και την Τουρκία µέσω της οδού που ανοίχθηκε από τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου του Ελσίνκι. Η Τουρκία καλείται να υποβάλει ταχέως το εθνικό της πρόγραµµα 
υιοθέτησης του κεκτηµένου και να το βασίσει στην εταιρική σχέση προσχώρησης.  
10. Η σύνοδος της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης σε επίπεδο αρχηγών κράτους ή κυβερνήσεως 
της 7ης ∆εκεµβρίου επέτρεψε τη διεξοδική ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τη 
µεταρρύθµιση των θεσµικών οργάνων και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο 
µακροπρόθεσµα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη 
αντιπροσωπεύει χρήσιµο πλαίσιο διαλόγου µεταξύ των κρατών µελών της Ένωσης και των 
χωρών που επιδιώκουν την προσχώρηση, πρότεινε δε να προσκληθούν ως «υποδειχθέντα 
µέλη» οι χώρες της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης καθώς και οι χώρες της 
ΕΖΕΣ.  

 


