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Conclusões da PresidênciaConselho Europeu de Nice7, 8 e 9 de dezembro de 
2000 

1. O Conselho Europeu reuniu-se em Nice, em 7, 8 e 9 de Dezembro. Os trabalhos 
iniciaram-se por uma troca de impressões com a Presidente do Parlamento Europeu, Nicole 
Fontaine, acerca dos principais temas em debate.  
  

II. ALARGAMENTO  
4. O Conselho Europeu reafirma o significado histórico do alargamento da União Europeia e 
a prioridade política que atribui ao seu bom êxito. O Conselho congratula-se com a 
intensificação das negociações de adesão com os países candidatos, o que permitiu realizar 
muito importantes progressos, nomeadamente durante os últimos meses.  
5. O Conselho Europeu considera que é chegado o momento de conferir novo impulso a este 
processo e faz suas as conclusões do Conselho "Assuntos Gerais" de 4 de Dezembro de 2000 
sobre a estratégia proposta pela Comissão. Regista ainda com satisfação que, nas conclusões 
do Conselho se reafirmou o princípio da diferenciação, assente nos méritos próprios de cada 
país candidato, bem como a possibilidade de recuperação. A "folha de itinerário" para os 
próximos dezoito meses facilitará a continuação das negociações, tendo em mente que os 
países mais bem preparados mantêm a possibilidade de avançar mais rapidamente.  
6. O Conselho Europeu considera que esta estratégia, a par da conclusão da Conferência 
Intergovernamental sobre a reforma institucional, permitirá à União, de acordo com o 
objectivo aprovado pelo Conselho Europeu de Helsínquia, estar apta a acolher, a partir do 
fim de 2002, os novos Estados-Membros que estiverem preparados, na esperança de que 
possam participar na próxima eleição do Parlamento Europeu. O Conselho Europeu avaliará 
em Junho de 2001, em Göteborg, os progressos registados na aplicação desta nova 
estratégia, a fim de formular as orientações necessárias para que este processo seja 
conduzido a bom termo.  
7. O Conselho Europeu aprecia os esforços desenvolvidos pelos países candidatos para criar 
as condições que permitam a adopção e a aplicação efectiva do acervo. Os países candidatos 
são convidados a prosseguir e acelerar as reformas necessárias para se prepararem para a 
adesão, em especial no que se refere ao reforço das suas capacidades administrativas, de 
modo a poderem aderir à União o mais rapidamente possível. O Conselho Europeu convida 
a Comissão a propor um programa para as regiões fronteiriças destinado a reforçar a sua 
competitividade económica.  
8. O Conselho Europeu toma nota do relatório do Conselho sobre as estratégias cambiais dos 
países candidatos, que define a estratégia cambial compatível com a adesão à União, 
seguidamente a participação no mecanismo cambial e, finalmente, a adopção do euro. 
Acolhe favoravelmente a organização de um diálogo económico e financeiro com os países 
candidatos.  
9. O Conselho Europeu acolhe favoravelmente os progressos realizados na implementação 
da estratégia de pré-adesão para a Turquia e congratula-se com o acordo sobre o 
regulamento-quadro e sobre a Parceria para a Adesão alcançado no Conselho de 4 de 
Dezembro de 2000. Sublinha a importância deste documento para a aproximação entre a 
União e a Turquia na via que as conclusões do Conselho Europeu de Helsínquia vieram 
abrir. A Turquia é convidada a apresentar rapidamente o respectivo programa nacional de 
adopção do acervo, baseando-o na Parceria para a Adesão.  
10. A reunião da Conferência Europeia a nível de Chefes de Estado e de Governo de 7 de 
Dezembro de 2000 proporcionou uma aprofundada troca de pontos de vista sobre a reforma 
das instituições e o funcionamento da União Europeia a mais longo prazo. O Conselho 



 

Europeu considera que a Conferência Europeia constitui um quadro útil de diálogo entre os 
Estados-Membros da União e os países vocacionados para a adesão. Propõe que os países do 
processo de estabilização e de associação, bem como os países da EFTA sejam convidados a 
título de membros designados.  

 


