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Ordförandeskapets SlutsatserEuropeiska rådet i Niceden 7, 8 och 9 december 
2000 

1. Europeiska rådet sammanträdde i Nice den 7, 8 och 9 december. Arbetet inleddes med ett 
åsiktsutbyte med Europaparlamentets talman, Nicole Fontaine, om de viktigaste 
diskussionspunkterna.  

II. UTVIDGNINGEN  
4. Europeiska rådet bekräftar åter den historiska vidden av Europeiska unionens 
utvidgningsprocess och den politiska prioriteringen av ett lyckosamt slutförande av den. 
Det välkomnar intensifieringen av förhandlingarna med kandidatländerna, som har lett 
till mycket viktiga framsteg, särskilt under de senaste månaderna.  
5. Europeiska rådet anser att det nu är dags att ge nya impulser åt denna process. Det 
instämmer i slutsatserna från rådet (allmänna frågor) av den 4 december 2000 om den 
strategi som kommissionen föreslagit. Det noterar med tillfredsställelse att principen om 
differentiering, som bygger på varje enskilt kandidatlands egna meriter, liksom på 
möjligheten till upphämtning, har bekräftats i rådets slutsatser. Färdplanen för de 18 
kommande månaderna kommer att underlätta de fortsatta förhandlingarna med tanke på 
att de länder som är bäst förberedda har möjlighet att gå fram snabbare.  
6. Europeiska rådet anser att denna strategi, tillsammans med avslutandet av 
regeringskonferensen om institutionella reformer, kommer att göra det möjligt för 
unionen att, i enlighet med det mål som Europeiska rådet i Helsingfors satte upp, från 
slutet av år 2002 kunna ta emot de nya medlemsstater som är klara för detta så att de 
skall kunna delta i nästa val till Europaparlamentet. Europeiska rådet kommer i juni 2001 
i Göteborg att utvärdera de framsteg som gjorts i tillämpningen av denna nya strategi, för 
att kunna lämna nödvändiga riktlinjer så att processen kan slutföras.  
7. Europeiska rådet uppskattar de ansträngningar som kandidatländerna gjort för att 
skapa sådana villkor att regelverket kan antas, genomföras och tillämpas effektivt. 
Kandidatländerna uppmanas att fortsätta och att påskynda de reformer som är 
nödvändiga för att förbereda sig för anslutning, särskilt när det gäller förstärkning av sin 
administrativa kapacitet, för att kunna ansluta sig till unionen så snabbt som möjligt. 
Europeiska rådet uppmanar kommissionen att föreslå ett program för gränsområdena i 
syfte att stärka deras ekonomiska konkurrenskraft.  
8. Europeiska rådet noterar rådets rapport om kandidatländernas växelkursstrategier, 
vilken fastställer en strategi som är förenlig med anslutning till unionen, därpå 
deltagande i växelkursmekanismen och slutligen antagande av euron. Det välkomnar 
upprättandet av en ekonomisk och finansiell dialog med kandidatländerna.  
9. Europeiska rådet välkomnar de framsteg som gjorts när det gäller att genomföra 
föranslutningsstrategin för Turkiet och gläds särskilt åt överenskommelsen om 
ramförordningen och partnerskapet för anslutning vid rådsmötet den 4 december 2000. 
Det betonar hur viktigt detta dokument är för ett närmande mellan unionen och Turkiet, 
ett närmande som Europeiska rådets slutsatser från Helsingfors öppnade vägen för. 
Turkiet uppmanas att snabbt lägga fram sitt nationella program för antagande av 
regelverket och att grunda det på partnerskapet för anslutning.  
10. Det möte som den europeiska konferensen hade på stats- eller regeringschefsnivå 
den 7 december 2000 möjliggjorde en fördjupad diskussion om institutionella reformer 
och Europeiska unionens verksamhet på längre sikt. Europeiska rådet anser att den 
europeiska konferensen utgör en värdefull ram för en dialog mellan unionens 
medlemsstater och de länder som är behöriga att ansluta sig. Det har föreslagit att 



 

länderna som ingår i stabiliserings- och associeringsprocessen, liksom Eftaländerna, 
skall inbjudas i egenskap av blivande medlemmar.  

 


