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Conclusies van het voorzitterschapEuropese Raad van Nice7, 8 en 9 
december 2000 

1. De Europese Raad is op 7, 8 en 9 december bijeengekomen in Nice. De 
werkzaamheden zijn aangevat met een gedachtewisseling met de voorzitter van het 
Europees Parlement, mevrouw Nicole Fontaine, over de voornaamste ter tafel liggende 
onderwerpen.  

II. UITBREIDING  
4. De Europese Raad verklaart andermaal dat het proces van uitbreiding van de Unie van 
historisch belang is, en dat hij het welslagen ervan als een politieke prioriteit beschouwt. Hij 
verheugt zich over de intensivering van de toetredingsonderhandelingen met de kandidaat-
lidstaten, waardoor er vooral in de jongste maanden zeer aanzienlijke vorderingen konden 
worden gemaakt.  
5. De Europese Raad is van mening dat het nu tijd is om dit proces een nieuwe impuls te 
geven. Hij onderschrijft de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 4 december 2000 
inzake de door de Commissie voorgestelde strategie. Hij neemt er met voldoening nota van 
dat het differentiatiebeginsel, gebaseerd op de eigen merites van elke kandidaat-lidstaat, 
alsook de inhaalmogelijkheid in de conclusies van de Raad zijn bevestigd. Het tijdpad voor 
de komende 18 maanden zal de verdere onderhandelingen vergemakkelijken, ervan 
uitgaande dat de best voorbereide landen de mogelijkheid behouden om sneller te vorderen.  
6. De Europese Raad is van mening dat deze strategie, in combinatie met de afronding van 
de Intergouvernementele Conferentie over de hervorming van de instellingen, de Unie in 
staat zal stellen om, overeenkomstig het door de Europese Raad van Helsinki gestelde doel, 
vanaf eind 2002 de nieuwe lidstaten op te nemen die gereed zijn, in de hoop dat zij aan de 
eerstvolgende verkiezingen voor het Europees Parlement kunnen deelnemen. De Europese 
Raad zal in juni 2001 in Göteborg de vorderingen beoordelen die met de toepassing van 
deze nieuwe strategie zijn gemaakt, teneinde de nodige beleidslijnen te geven om dit proces 
tot een goed einde te brengen.  
7. De Europese Raad waardeert de inspanningen die de kandidaat-lidstaten zich getroosten 
om de voorwaarden te scheppen om het acquis over te nemen, uit te voeren en daadwerkelijk 
toe te passen. De kandidaat-lidstaten worden verzocht de nodige hervormingen ter 
voorbereiding van hun toetreding voort te zetten en te versnellen, vooral wat betreft de 
versterking van hun bestuurlijke capaciteit, teneinde zo snel mogelijk tot de Unie te kunnen 
toetreden. De Europese Raad verzoekt de Commissie een programma voor de grensregio's 
voor te stellen teneinde hun economisch concurrentievermogen te versterken.  
8. De Europese Raad neemt nota van het verslag van de Raad over de wisselkoersstrategieën 
van de kandidaat-lidstaten, waarin de wisselkoersstrategie wordt omschreven die 
verenigbaar is met toetreding tot de Unie, vervolgens deelneming aan het 
wisselkoersmechanisme en tenslotte invoering van de euro. Hij juicht de organisatie van een 
economische en financiële dialoog met de kandidaat-lidstaten toe.  
9. De Europese Raad begroet met instemming de vorderingen die zijn gemaakt met de 
uitvoering van de pretoetredingsstrategie voor Turkije, en verheugt zich over het akkoord 
betreffende de kaderverordening en het partnerschap voor de toetreding dat in de Raad van 4 
december 2000 is bereikt. Hij beklemtoont het belang van dit document voor het aanhalen 
van de banden tussen de Unie en Turkije waartoe een opening is gecreëerd met de 
conclusies van de Europese Raad van Helsinki. Turkije wordt verzocht snel zijn nationaal 
programma voor de overname van het acquis voor te leggen, en in dat programma uit te 
gaan van het partnerschap voor de toetreding.  



 

10. Tijdens de bijeenkomst van de Europese Conferentie op het niveau van de staatshoofden 
en regeringsleiders op 7 december is diepgaand van gedachten gewisseld over de 
hervorming van de instellingen en de werking van de Europese Unie op de langere termijn. 
De Europese Raad is van oordeel dat de Europese Conferentie een bruikbaar kader vormt 
voor de dialoog tussen de lidstaten van de Unie en de landen die willen toetreden. Hij heeft 
voorgesteld om de landen die deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces, alsmede 
de EVA-landen, als toekomstige leden uit te nodigen.  


