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Puheenjohtajan päätelmätNizzan Eurooppa-neuvosto7.9. Joulukuuta 2000 
Eurooppa-neuvosto kokoontui Nizzassa 7.9.12.2000. Aluksi vaihdettiin näkemyksiä 
Euroopan parlamentin puhemiehen Nicole Fontainen kanssa kokouksen pääaiheista.  
  

II LAAJENTUMINEN  
Eurooppa-neuvosto vahvistaa, että Euroopan unionin laajentumisprosessi on historiallisesti 
merkittävä ja että se pitää prosessin onnistumista poliittisesti ensisijaisena asiana. Se on 
tyytyväinen ehdokasvaltioiden kanssa käytävien liittymisneuvottelujen tehostumiseen, 
minkä ansiosta niissä on varsinkin viime kuukausien aikana edistytty erittäin merkittävästi.  
5. Eurooppa-neuvosto katsoo, että nyt on tullut aika vauhdittaa tätä prosessia. Se yhtyy 
yleisten asioiden neuvoston 4.12.2000 antamiin päätelmiin komission esittämästä 
strategiasta. Se panee tyytyväisenä merkille, että neuvoston päätelmissä on vahvistettu 
kunkin ehdokkaan omiin ansioihin perustuva eriyttämisperiaate ja kiinnikuromisen 
mahdollisuus. Menettelyohjeet seuraavia 18 kuukautta varten helpottavat neuvottelujen 
jatkamista ottaen huomioon, että parhaiten valmistautuneilla valtioilla säilyy mahdollisuus 
edetä nopeammin.  
6. Eurooppa-neuvosto katsoo, että tämän strategian avulla ja saatettuaan päätökseen 
toimielinuudistusta käsittelevän hallitustenvälisen konferenssin unioni voi Helsingin 
Eurooppa-neuvoston asettaman tavoitteen mukaisesti ottaa vuoden 2002 lopusta lähtien 
vastaan liittymiseen valmiit valtiot uusiksi jäsenikseen, joiden toivotaan voivan osallistua 
seuraaviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Eurooppa-neuvosto arvioi Göteborgissa 
kesäkuussa 2001 edistymistä tämän uuden strategian soveltamisessa, jotta se voi antaa 
tarvittavat suuntaviivat prosessin saattamiseksi onnistuneesti päätökseen.  
7. Eurooppa-neuvosto arvostaa ehdokasvaltioiden pyrkimyksiä luoda sellaiset olosuhteet, 
jotka mahdollistavat unionin säännöstön saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä, sen 
täytäntöönpanon ja tosiasiallisen soveltamisen. Ehdokasvaltioita pyydetään liittymisensä 
valmistelemiseksi jatkamaan ja nopeuttamaan tarvittavia uudistuksia, erityisesti 
hallinnollisten valmiuksiensa tehostamista, jotta ne olisivat valmiita liittymään unioniin 
mahdollisimman nopeasti. Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen 
raja-alueita koskevaksi ohjelmaksi niiden taloudellisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.  
8. Eurooppa-neuvosto panee merkille ehdokasvaltioiden valuuttakurssistrategioita koskevan 
neuvoston selvityksen, jossa määritellään unioniin liittymisen edellyttämä 
valuuttakurssistrategia, valuuttakurssimekanismiin osallistuminen ja lopulta euron 
käyttöönotto. Se suhtautuu myönteisesti talous- ja rahoitusasioita koskevan vuoropuhelun 
järjestämiseen ehdokasvaltioiden kanssa.  
9. Eurooppa-neuvosto pitää myönteisenä Turkin liittymistä edeltävän strategian 
täytäntöönpanossa saavutettua edistystä ja on tyytyväinen siihen, että neuvostossa päästiin 
4.12.2000 yhteisymmärrykseen puiteasetuksesta ja liittymiskumppanuudesta. Se korostaa 
kyseisen asiakirjan merkitystä unionin ja Turkin välisten suhteiden lähentämiselle Helsingin 
Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti. Turkkia pyydetään esittämään pian unionin 
säännöstön hyväksymistä koskeva kansallinen ohjelmansa ja perustamaan se 
liittymiskumppanuuteen.  
10. Valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla 7.12.2000 pidetyssä Eurooppa-konferenssin 
kokouksessa keskusteltiin perusteellisesti toimielinten uudistuksesta ja Euroopan unionin 
toiminnasta pitkällä aikavälillä. Eurooppa-neuvosto katsoo, että Eurooppa-konferenssi 
muodostaa tarkoituksenmukaiset puitteet unionin jäsenvaltioiden ja jäsenhalukkuutensa 
ilmaisseiden valtioiden väliselle vuoropuhelulle. Se on ehdottanut, että vakautus- ja 



 

assosiaatioprosessiin osallistuvat valtiot sekä EFTA-maat kutsuttaisiin mukaan mahdollisina 
jäseninä.  

 


