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Indledning

Jeg vil gerne takke det danske formandskab, statsminister Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per
Stig Møller og Europaminister Bertel Haarder, for deres aktive engagement i Europa-Parlamentet i
de sidste seks måneder. Og jeg vil også gerne takke premierminister Kostas Simitis for at åbne op
for et stadig mere intensivt samarbejde mellem Parlamentet og Rådet. Dermed sætter De standard
for den kommende udvikling.

Dette topmøde er noget helt særligt. Deres primære fokus har været på udvidelsen, men der har ikke
været tale om et formandskab, der har koncentreret sig om et enkelt spørgsmål. Sammen har vi
udført et betydeligt arbejde med hensyn til lovgivning, hvor et dusin forligsprocedurer er
færdiggjort, herunder vedrørende luftfartssikkerhed og kosmetiske produkter. Formandskabet har
deltaget i 38 plenarforhandlinger og har arbejdet sammen med alle vores parlamentsudvalg. Vi er
kommet godt fra start og har gjort gode fremskridt i dialogen om at forbedre kvaliteten af EU-
lovgivningen. Vi er enige om måldatoen for Det Europæiske Råds forårsmøde. Vores samarbejde
fortsætter med at bære frugt.

Vi har også andre vigtige sager, der skal gøres færdige. Europa-Parlamentet vil gerne, at dette møde
fremlægger et svar på, hvordan man skal forholde sig til følgerne af den alvorlige menneskeskabte
katastrofe langs Galicias kyster. Vi vil fremskynde vores procedurer for at styrke Erika-pakken. Jeg
vil gerne gennem den spanske premierminister, Jose Maria Aznar, udtrykke vores solidaritet med
befolkningen i Galicia. Men vi må vise andet end blot solidaritet og sympati. Vi vil som den ene af
budgetmyndighedens to parter uden tøven behandle ethvert forslag om at give konkret finansiel
støtte.

Udvidelsen

Ikke overraskende vil jeg imidlertid gerne udnytte det meste af min taletid til den milepæl, som
dette topmøde har nået: udvidelsen. Jeg vil gerne understrege vores påskønnelse af den enorme
indsats, som er ydet under Deres formandskab, de tidligere formandskaber, der har banet vejen, og
af Kommissionen og dens tjenestegrene, som har fuldført denne store ambition og forberedt den
begivenhed, vi i dag er vidne til. Vi har i Parlamentet har spillet vores rolle. Nu er det op til Dem.
Denne sidste “sprint” har to dimensioner, og jeg vil forelægge Dem Europa-Parlamentets perspektiv
med hensyn til dem begge. Argumenterne er mere end velkendte for alle, men jeg vil sætte pris på
at få lov til at give udtryk for Parlamentets standpunkt.

På denne dag for 21 år siden indførte general Jaruzelski militær undtagelsestilstand i Polen. Denne
dag, den 13. december, får nu en ny betydning i polsk historie og udsletter den anden, sorte 13.
december i landets fortid.
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Det står stadig tilbage at finde en løsning på spørgsmålet om finansieringen af udvidelsen, der er et
af de mere komplicerede aspekter i hele det kompleks af spørgsmål, som De utvivlsomt vil skulle
løse op for på mødet her. Europa-Parlamentet støtter det danske formandskabs bestræbelser på at
finde en kompromisløsning. Det siger sig selv, at ikke alle vil blive tilfredse med dette kompromis.
Nogle medlemsstater vil føle, at det går for langt, andre kandidatlande, at det ikke går langt nok. Jeg
forstår til fulde de bidragende medlemsstaters legitime og rimelige interesse i at minimere
konsekvenserne for deres egne økonomier af de nødvendige forpligtelser på et tidspunkt, hvor
konjunkturerne er vanskelige. Samtidig har kandidatlandene også legitime interesser i at minimere
det fiskale chok af utilstrækkelige pengestrømme og eventuelle negative konsekvenser for den
makroøkonomiske udvikling i de kommende år. I nogle kandidatlande synes offentlighedens støtte
til tiltrædelsen at være ganske skrøbelig. Et gennembrud her vil bidrage til at overbevise den
offentlige mening om fordelene ved tiltrædelse. Der skal tages passende hensyn til begge disse
former for betænkeligheder og udvises klogskab for at nå frem til en afbalanceret løsning, der er
fleksibel, og holder sig inden for rammerne for de finansielle overslag, der blev vedtaget i Berlin,
og desuden skal det også være en løsning, som respekterer udvidelsens såkaldte “historiske
nødvendighed”. Nødvendighed er måske ikke det rigtige ord. Der er tale om et valg. Dette valg står
stadig åbent, men der er allerede indgået en moralsk og politisk kontrakt. Med hensyn til
finansieringen beder vi Dem ikke om at gå hele vejen, men blot de få skridt, der kan vise sig at være
nødvendige.

Cypern

For det andet bør dette Europa, der er ved at blive forsonet, også omfatte et forsonet Cypern. Et
sammenfald af omstændigheder har givet os den første mulighed i en generation for at finde en
løsning for Cypern. Cypern undertegner sin tiltrædelsestraktat den 16. april 2003. Spørgsmålet er:
Vil Cypern undertegne som en fælles stat, der repræsenterer alle cyprioter? Dette er i sidste instans
et spørgsmål, der bliver afgjort af de to samfund og på FN’s mæglingsmøde, der bliver afholdt her i
København i dette øjeblik. Vi i Parlamentet støtter kraftigt Kofi Annans bestræbelser og håber, at
alle de politiske ledere på øen på dette sene tidspunkt vil indse fornuften i at nå frem til en løsning.
Den delte by Nicosia er den sidste delte hovedstad i Europa og et symbol på alt det, der burde være
anderledes. I denne forbindelse beder jeg Dem om at opbyde al Deres moralske overtalelsesevne for
at opfordre nøgleaktørerne i de drøftelser, der finder sted i en anden del af byen, til at nå til et
gennembrud, som ikke sidder den appel overhørig, som næsten alle repræsentanterne for det
tyrkisk-cypriotiske samfund rettede til mig sidste weekend, om ikke at blive glemt i det Europa, vi
nu opbygger.
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Bulgarien og Rumænien

Europa-Parlamentet støtter udtrykkeligt tanken om at gøre 2007 til måldato for den anden bølge af
lande, der tiltræder i den femte udvidelsesrunde. Vi glæder os derfor over det forslag, De skal tage
stilling til i dag, men hvad tidspunktet angår må der sættes en række betingelser. Det forhold, at der
fastsættes samme køreplan for Bulgarien og Rumænien, indebærer på ingen måde, at kravet om
gennemførelse af gældende EU-ret ikke skal være opfyldt, og omstøder heller ikke
differentieringsprincippet og princippet om, at landene skal vurderes på baggrund af egen
fortjeneste. Det indebærer imidlertid, at der opstår et fokuspunkt og en løftestang, der kan
mobilisere den vigtige drivkraft, der er nødvendig for at hæve standarderne med hensyn til
lovgivning, gennemførelse, administration og retsvæsen til det krævede niveau. Dette gælder
navnlig for Rumænien, hvor Kommissionen i sin seneste rapport udtrykkeligt henviste til, og jeg
citerer, lige som jeg gjorde det over for de to kamre i det rumænske parlament i Bukarest for nylig,
“meget alvorlig korruption”. Det er nødvendigt, at de rumænske myndigheder tager skridt til at
dæmme op for korruptionen og til at fremme bekæmpelsen af korruption samt udvikler bedste
praksis for mediefrihed og politisk pluralisme.

Tyrkiet

Parlamentet vedtog med et stort flertal (376 for, 156 imod og 18, der afholdt sig fra at stemme), en
åben holdning, der bekræfter Tyrkiets tilhørsforhold til Europa, men samtidig stadig er forsigtig og
nødvendigvis forudsætter, at en række betingelser er opfyldt. Det besluttede ikke at følge en anden
mulighed, der ikke ville give medlemskab til Tyrkiet men i stedet foreslå et tæt partnerskab. Dette
var af virkelig stor betydning. Parlamentet sagde hermed, at specielle geografiske eller kulturelle
opfattelser af Europa ikke ville udgøre en hindring for medlemskab. Og det siger, at ansøgningen
skal behandles på grundlag af ligebehandling, men at ligebehandling også indebærer forpligtelser.
Deres afgørelse om at tage spørgsmålet op til endelig vurdering om 2 år er udtryk for målelige og
synlige fremskridt for Tyrkiet på dets vej mod EU-medlemskab. Hermed har Det Europæiske Råd
vist, at det har mod til at støtte det nye samfund i Tyrkiet og den nye regerings progressive,
demokratiske og europæiske dagsorden. Tyrkiet må forstå, at dette er en bemærkelsesværdig ny
fase i dets forbindelser med EU og skal betragtes som en anerkendelse af dets indsats. Dette bør
være det budskab, som vi selv og den tyrkiske ledelse skal sende om det virkelige resultat af dette
møde.

Arbejdet i forbindelse med denne udvidelse slutter ikke i dag. Vi står nu over for en ny udfordring,
vi skal nemlig forklare vore borgere, hvad deres politiske ledere har besluttet på deres vegne, vi skal
gøre os fortjente til deres samtykke og støtte på en måde, så borgerne kan se, hvad de “får ud af
det”. Når først selve ‘begivenheden” er overstået, vil der komme en tid, hvor vi skal have
udvidelsesprocessen til at fungere. Det vil også være en tid, hvor kommunikationen skal varetages
med omhu, så det undgås, at der opstår falske forhåbninger, eller at vi scorer selvmål ved at skuffe
forventningerne. Den offentlige mening skal igen motiveres til at engagere sig i denne proces, og
der venter et enormt arbejde i den forbindelse.
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Parlamentets perspektiv

Europa-Parlamentet for sin part vil hjælpe til ved at fremskynde sit arbejde, så der kan afgives
samstemmende udtalelse til tiltrædelsestraktaterne i god tid inden undertegnelsen. Vi vil som den
ene af budgetmyndighedens to parter hjælpe til med det, der er nødvendigt, herunder også en
“fredsdividende”-pakke til Cypern, hvis De mener, at en løsning kan understøttes på denne måde.
Europa-Parlamentet har indvilliget i at tage imod observatører fra kandidatlandene, baseret på det
justerede antal fra Nice, når tiltrædelsestraktaterne er blevet undertegnet.

Med hensyn til de institutionelle konsekvenser af udvidelsen er vi enige i, at det er nødvendigt med
en indbyrdes aftale for at sikre en transparent og hurtig parlamentarisk procedure for udnævnelsen
af 10 kommissærer fra tiltrædelseslandene fra 1. maj 2004. Vi vil også være rede til at acceptere en
fremrykket dato for den nuværende Kommissions afgang, men ikke tidligere end den 1. november
2004. Vi vil samarbejde med Dem i januar for at nå frem til en konklusion om dette punkt.

Deltagelse i regeringskonferencen

De havde i aftes mulighed for at høre konventets formand tale om de opnåede fremskridt. Vi er
betænkelige med hensyn til konventets tidsplan, idet det sandsynligvis vil overskride sit etårige
mandat med tre måneder. Vi mener derfor, at konventets Præsidium nu så hurtigt som muligt bør
forberede og udarbejde et forfatningsudkast. Dermed vil vi kunne undgå den forvirring, der er
opstår på grund af de konkurrerende udkast til eventuelle forfatninger med forskelligartet status, der
er i omløb, og samtidig vil vi kunne undgå en forhastet drøftelse af dem. I den forbindelse vil jeg
gerne stille et spørgsmål: kan De bekræfte, at konventet vil finde sin afslutning på Det Europæiske
Råd i Thessaloniki, således at dagsordenen for regeringskonferencen kan udarbejdes på dette
topmøde?

Uden i dag at komme ind på substansen vil jeg gerne blot fremsætte to generelle punkter. Under de
forfatningsmæssige drøftelser i de kommende uger skal vi undgå at låse os fast i en debat, der
opfattes som ‘institutionaliseret’ og indadvendt. Institutionel ‘magtkamp’ og ‘institutionalisering’
vil i sidste instans skade konventets omdømme. Folk vil simpelthen ikke kunne forstå, hvorfor deres
jordnære og reelle betænkeligheder synes at drukne i skænderier om, under hvis hat
udenrigspolitikken skal placeres, eller hvem der bør sidde med ved hovedbordet.

Folk vil bedømme resultatet ud fra en række kriterier: Bringer det EU nærmere til borgerne?
Medvirker det til at øge det parlamentariske demokrati i Europa? Inddrager det borgerne i
processen? Styrker det vores evne til at opnå praktiske resultater til gavn for folk i anliggender, som
virkelig betyder noget for dem – nemlig jobs, sikre fødevarer, et renere miljø – og på en måde, så
borgeren føler, at han/hun får indflydelse på resultatet?
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Institutionelle spørgsmål og reform af formandskabet

Det er på denne baggrund, at jeg fremsætter min eneste bemærkning til den drøftelse, De skal have
senere om en reform af Rådet. Reform er mere end blot spørgsmålet om de skiftende
formandskaber. Efter Parlamentets mening er den vigtigste reform faktisk at sikre den størst mulige
grad af åbenhed. Det danske formandskab har gjort en betydeligt indsats, men vi mener, at når man
lovgiver, bør alle forhandlinger i alle faser være åbne, således at der skabes en ubrudt kæde af
demokratisk kontrol, når vi træffer beslutninger på borgernes vegne.

Når konventet rapporterer til regeringskonferencen, vil jeg gerne have, at De ikke glemmer den
indtrængende anmodning fra kandidatlandenes parlamentsformænd om fuldt ud at blive inddraget i
konferencen fra den første dag. Uanset den præcise, formelle, juridiske situation, når
regeringskonferencen afslutter sit arbejde, er kandidatlandene berettigede til at deltage aktivt og på
lige fod lige fra begyndelsen.

Kommende EU-perspektiver

En følge af, at De afslutter den femte udvidelse og bekræfter, at Bulgariens og Rumæniens
tiltrædelse indgår heri og er uigenkaldelig uden nye forudgående betingelser, vil være, at vi
konfronteres direkte med spørgsmålet om en politisk forpligtelse til at tilbyde medlemskab til de
sydøsteuropæiske lande i det vestlige Balkan. Det bør være EU magtpåliggende snarest at støtte
perspektivet om at få disse lande bragt nærmere til EU og inddrage dem i et snævrere tilhørsforhold.

Nye naboer

En anden følge, hvorom Rådet om Generelle Anliggender og Rådet om Eksterne Forbindelser
allerede har udarbejdet nogle nyttige retningslinjer, vil være behovet for et Nyt Nabo-initiativ, der
kan bistå de nye grænselande efter "de ti fra Laekens" tiltrædelse.

Kaliningrad

Med hensyn til Kaliningrad vil jeg gerne lykønske Rådet med den succesrige aftale om det
vanskelige transitproblem, der blev indgået med den russiske regering. Jeg vil gerne slå fast, at Den
Europæiske Union ikke bør hvile på sine laurbær, men i stedet bør udnytte den positive fremdrift i
forholdet til Rusland til at gøre Kaliningrad til en platform for en regional intensivering af vore
forbindelser med Rusland. Efter at visumspørgsmålet nu er løst, bør kommissionsformand Prodis
projekt fra sidste år om regional udvikling tages op på ny.
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Forbindelserne med Rusland

Vore forbindelser med Rusland er vigtige og vil blive endnu vigtigere, når Unionen er blevet
udvidet. Vi bør i vor styrkede dialog med præsident Putin ikke tøve med at rejse
menneskerettighedsspørgsmål, navnlig om situationen i Tjetjenien. Det er det stærke budskab, som
de politiske gruppers ledere har bedt mig bringe videre.

Konklusion

Det EU, som De i dag vil beslutte at udvide og styrke, handler måske frem for alt andet om
menneskerettigheder og, hvordan vi kan fremme dem. Vi må aldrig holde op med at forsvare
menneskerettighedernes forrang overalt i verden.

* * *
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1. Det Europæiske Råd holdt møde i København den 12. og 13. december 2002. Forud for mø-
det gav formanden for Europa-Parlamentet Pat Cox en redegørelse, der blev efterfulgt af en
udveksling af synspunkter om de vigtigste punkter på dagsordenen.

2. Konventets formand Valéry Giscard d'Estaing aflagde rapport til Det Europæiske Råd om
konventets arbejde. På baggrund af denne rapport udvekslede Det Europæiske Råd syns-
punkter om forløbet af drøftelserne. Konventet forelægger resultatet af sit arbejde inden Det
Europæiske Råd i juni 2003.

I. UDVIDELSEN

3. Det Europæiske Råd i København i 1993 igangsatte en ambitiøs proces for at overvinde den
nedarvede konflikt og splittelse i Europa. Dagen i dag er en enestående historisk milepæl, idet
vi fuldfører denne proces ved at afslutte tiltrædelsesforhandlingerne med Cypern, Estland,
Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Den Tjekkiske Republik og Ungarn. EU
ser nu frem til at byde disse stater velkommen som medlemmer fra den 1. maj 2004. Dette re-
sultat vidner om, at de europæiske folk har en fælles vilje til at gå sammen i en Union, der er
blevet drivkraften for fred, demokrati, stabilitet og velstand på vort kontinent. Som fuldgyl-
dige medlemmer af en Union, der bygger på solidaritet, vil disse stater spille deres fulde rolle
i forbindelse med udformningen af den videre udvikling af det europæiske projekt.

4. EU tilslutter sig forhandlingsresultatet som gengivet i dokument 21000/02. De finansielle føl-
ger af udvidelsen foreligger i bilag I. Det samlede, afbalancerede resultat giver et solidt
grundlag for en gnidningsløs integration af ti nye medlemsstater, samtidig med at det sikrer, at
det udvidede EU kan fungere effektivt. Den opnåede enighed giver de tiltrædende stater de
nødvendige overgangsordninger, så de på tilfredsstillende vis kan opfylde alle de forpligtelser,
der er forbundet med medlemskab. De resultater, der er opnået under tiltrædelsesforhandlin-
gerne, sikrer, at det indre marked såvel som de forskellige EU-politikker fortsat kan fungere,
uden at fremtidige reformer foregribes.

5. Overvågningen frem til tiltrædelsen af, at de givne tilsagn opfyldes, vil give de tiltrædende
stater en yderligere rettesnor for deres bestræbelser på at påtage sig det ansvar, der er forbun-
det med medlemskab, og vil give de nuværende medlemsstater den fornødne garanti. Kom-
missionen vil udarbejde de nødvendige forslag på grundlag af overvågningsrapporterne. Be-
skyttelsesklausuler gør det muligt at træffe foranstaltninger for at tackle en uforudset udvik-
ling, som måtte vise sig i løbet af de første tre år efter tiltrædelsen. Det Europæiske Råd ud-
trykker desuden tilfredshed med tilsagnet om at fortsætte overvågningen af fremskridtene i
kandidatlandenes økonomiske politik og budget- og strukturpolitik inden for rammerne af de
eksisterende processer for koordinering af den økonomiske politik.

6. Alle bestræbelser bør nu rettes mod at få færdigredigeret tiltrædelsestraktaten, så den kan
forelægges Kommissionen til udtalelse og derpå Europa-Parlamentet til samstemmende udta-
lelse og endelig Rådet med henblik på undertegnelse af traktaten den 16. april 2003 i Athen.
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7. Med en vellykket afslutning af tiltrædelsesforhandlingerne har EU opfyldt sit tilsagn om, at de
ti tiltrædende stater vil kunne deltage i valget til Europa-Parlamentet i 2004 som medlemmer.
I tiltrædelsestraktaten vil det blive fastsat, at kommissærerne fra de nye medlemsstater ind-
træder i den nuværende Kommission fra tiltrædelsen den 1. maj 2004. Efter Det Europæiske
Råds udnævnelse af en ny formand for Kommissionen vil det nyvalgte Europa-Parlament
godkende en ny Kommission, der vil skulle tiltræde den 1. november 2004. Samme dato træ-
der Nice-traktatens bestemmelser om Kommissionen og om afstemning i Rådet i kraft. De
nødvendige høringer af Europa-Parlamentet om disse spørgsmål vil være afsluttet ved udgan-
gen af januar 2003. Ovennævnte ordninger vil sikre de nye medlemsstaters fulde deltagelse i
EU's institutionelle rammer.

8. Endelig vil de nye medlemsstater deltage fuldt ud i næste regeringskonference. Uden en re-
form vil EU ikke fuldt ud kunne drage nytte af udvidelsen. Den nye traktat vil blive underteg-
net efter tiltrædelsen. Denne tidsplan vil ikke berøre tidsrammen for regeringskonferencens
afslutning.

9. Denne udvidelse skaber grundlaget for et EU med store muligheder for bæredygtig vækst og
en vigtig rolle at spille i konsolideringen af stabilitet, fred og demokrati i og uden for Europa.
I overensstemmelse med deres nationale ratifikationsprocedurer opfordres de nuværende og
de tiltrædende stater til at ratificere traktaten i så god tid, at den kan træde i kraft den
1. maj 2004.

Cypern

10. Da tiltrædelsesforhandlingerne med Cypern er afsluttet, vil Cypern i overensstemmelse med
punkt 3 ovenfor blive optaget som nyt medlem af Den Europæiske Union. Det Europæiske
Råd bekræfter imidlertid, at det langt foretrækker, at et forenet Cypern tiltræder Den Euro-
pæiske Union. I den forbindelse udtrykker det tilfredshed med det græsk-cypriotiske og det
tyrkisk-cypriotiske tilsagn om at fortsætte med at forhandle med henblik på inden den
28. februar 2003 at nå frem til en samlet løsning på Cypern-problemet på grundlag af forsla-
gene fra FN's generalsekretær. Det Europæiske Råd mener, at disse forslag giver en enestå-
ende mulighed for at nå frem til en løsning i løbet af de kommende uger, og opfordrer ind-
trængende lederne af det græsk-cypriotiske og det tyrkisk-cypriotiske samfund til at udnytte
denne mulighed.

11. EU minder om, at det er villigt til at indføje vilkårene for en løsning i tiltrædelsestraktaten i
overensstemmelse med de principper, EU bygger på. Hvis der findes en løsning, vil Rådet
med enstemmighed på forslag af Kommissionen træffe beslutning om tilpasninger af vilkå-
rene for Cyperns tiltrædelse af EU i henseende til det tyrkisk-cypriotiske samfund.

12. Det Europæiske Råd har besluttet, at hvis der ikke findes nogen løsning, vil anvendelsen af
gældende fællesskabsret blive suspenderet for så vidt angår den nordlige del af øen, indtil Rå-
det enstemmigt ændrer denne beslutning på forslag af Kommissionen. I mellemtiden opfor-
drer Rådet Kommissionen til i samråd med Cyperns regering at overveje, hvordan man kan
fremme den økonomiske udvikling i den nordlige del af Cypern og bringe denne nærmere til
EU.
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Bulgarien og Rumænien

13. Den vellykkede afslutning af tiltrædelsesforhandlingerne med ti kandidatlande bringer ny dy-
namik til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, der er en del af samme inklusive og irrever-
sible udvidelsesproces. EU hilser med tilfredshed de to landes store fremskridt, som også af-
spejler sig i, at tiltrædelsesforhandlingerne med dem befinder sig på et fremskredent stadium.

14. EU ser frem til at konsolidere de hidtidige resultater. I forlængelse af konklusionerne fra Det
Europæiske Råd i Bruxelles og afhængigt af de videre fremskridt i opfyldelsen af medlem-
skabskriterierne er målet at byde Bulgarien og Rumænien velkommen som medlemmer af
Den Europæiske Union i 2007. EU bekræfter, at tiltrædelsesforhandlingerne med de to lande
vil fortsætte på grundlag af de samme principper som dem, der har været gældende for tiltræ-
delsesforhandlingerne indtil nu, og at hvert kandidatland vil blive vurderet på grundlag af sine
egne resultater.

15. De køreplaner, som Kommissionen har fremlagt, opstiller klare mål for Bulgarien og
Rumænien og giver hvert af de to lande mulighed for selv at bestemme farten i sin tiltrædel-
sesproces. Det er af afgørende betydning, at Bulgarien og Rumænien griber denne lejlighed til
at sætte mere gang i deres forberedelser, herunder opfylde og udmønte de tilsagn, de har givet
under tiltrædelsesforhandlingerne. I den sammenhæng understreger EU vigtigheden af refor-
mer på det retslige og administrative område, som generelt vil fremme Bulgariens og
Rumæniens forberedelse på medlemskab. Dette vil sikre, at der sker positive fremskridt i pro-
cessen på grundlag af de hidtidige resultater. De kommende formandskaber og Kommissionen
vil sørge for, at der ikke slækkes på tempoet i tiltrædelsesforhandlingerne om alle de reste-
rende kapitler, herunder kapitlerne med økonomiske konsekvenser, og at tempoet holder trit
med Bulgariens og Rumæniens bestræbelser.

16. EU understreger, at det er fast besluttet på at bistå Bulgarien og Rumænien i disse bestræbel-
ser. EU tilslutter sig Kommissionens meddelelse om køreplaner for Bulgarien og Rumænien,
herunder forslagene om en markant forøgelse af førtiltrædelsesstøtten. Den store støtte, der vil
blive stillet til rådighed, bør udnyttes på en fleksibel måde og koncentreres om de fastlagte
prioriteter, bl.a. på nøgleområder som retlige og indre anliggender. De reviderede tiltrædel-
sespartnerskaber, som de to lande får forelagt næste år, vil udgøre en yderligere rettesnor for
deres førtiltrædelsesindsats.

17. Endvidere vil Bulgarien og Rumænien deltage i den næste regeringskonference som observa-
tører.
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Tyrkiet

18. Det Europæiske Råd minder om den afgørelse, det traf i 1999 i Helsingfors om, at Tyrkiet er
et kandidatland, der vil kunne tiltræde EU på grundlag af de samme kriterier som dem, der
gælder for de andre kandidatlande. Det ser meget positivt på de vigtige skridt, som Tyrkiet har
taget i retning af opfyldelse af Københavnskriterierne, navnlig i kraft af de seneste lovgiv-
ningspakker og de efterfølgende gennemførelsesbestemmelser, der dækker en lang række af
nøgleprioriterne i tiltrædelsespartnerskabet. EU anerkender, at den nye tyrkiske regering er
fast besluttet på at tage yderligere skridt ad reformvejen, og opfordrer navnlig regeringen til
hurtigt at afhjælpe alle de resterende mangler i forbindelse med de politiske kriterier, ikke kun
med hensyn til lovgivning, men også og især med hensyn til gennemførelse. EU minder om,
at medlemskab i henhold til de politiske kriterier, der blev fastlagt i København i 1993, kræ-
ver, at et kandidatland har opnået institutionel stabilitet, som garanterer demokrati, retsstats-
forhold, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal.

19. EU opfordrer Tyrkiet til energisk at gå videre med sin reformproces. Hvis Det Europæiske
Råd i december 2004 på grundlag af en rapport og en henstilling fra Kommissionen beslutter,
at Tyrkiet opfylder de politiske Københavnskriterier, vil Den Europæiske Union snarest mu-
ligt indlede tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet.

20. For at hjælpe Tyrkiet på vejen mod EU-medlemskab vil tiltrædelsesstrategien for Tyrkiet
blive styrket. Kommissionen opfordres til at forelægge et forslag til et revideret tiltrædelses-
partnerskab og til at sætte yderligere skub i gennemgangen af lovgivningen. Sideløbende
hermed bør toldunionen EF-Tyrkiet udvides og uddybes. EU vil foretage en væsentlig for-
øgelse af sin finansielle førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet. Denne støtte vil fra 2004 blive finan-
sieret under budgetposten "førtiltrædelsesudgifter".

* * *

21. Den Europæiske Union og de tiltrædende stater blev enige om en fælles erklæring "Ét
Europa" om udvidelsesprocessens vedvarende, inklusive og irreversible karakter (jf.
dok. SN 369/02), der vil blive knyttet til tiltrædelsestraktatens slutakt.

Det udvidede EU og dets nabolande

22. Udvidelsen vil tilføre den europæiske integration ny dynamik. Den er en vigtig lejlighed til at
fremme forbindelserne med nabolandene på grundlag af fælles politiske og økonomiske vær-
dier. EU er fortsat fast besluttet på at undgå nye skillelinjer i Europa og på at fremme stabilitet
og velstand inden for og uden for EU's nye grænser.
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23. Det Europæiske Råd erindrer om de kriterier, der blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde
i København i juni 1993, og bekræfter på ny det europæiske perspektiv for landene i det vest-
lige Balkan i stabiliserings- og associeringsprocessen som fastsat af Det Europæiske Råd i
Feira. Rådet understreger, at det er fast besluttet på at støtte deres bestræbelser på at tilnærme
sig EU. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på det kommende græske formandskabs be-
slutning om at afholde et topmøde mellem EU's medlemsstater og landene i stabiliserings- og
associeringsprocessen den 21. juni 2003 i Thessaloniki.

24. Udvidelsen vil forstærke forbindelserne med Rusland. EU ønsker også at styrke sine forbin-
delser med Ukraine, Moldova, Belarus og de sydlige Middelhavslande på grundlag af en lang-
sigtet strategi, der skal fremme demokratiske og økonomiske reformer, bæredygtig udvikling
og handel, og det er ved at udfærdige nye initiativer med henblik herpå. Det Europæiske Råd
ser med tilfredshed på, at Kommissionen og generalsekretæren/den højtstående repræsentant
agter at fremsætte forslag i den forbindelse.

25. Det Europæiske Råd tilskynder til og støtter den videre udvikling af det grænseoverskridende
og regionale samarbejde med nabolandene og mellem dem indbyrdes med henblik på til fulde
at udvikle regionernes potentiale, bl.a. ved at forbedre transportinfrastrukturen, herunder pas-
sende instrumenter.

II. RÅDETS FUNKTIONSMÅDE PÅ BAGGRUND AF UDVIDELSEN

26. Det Europæiske Råd noterede sig en indledende rapport fra formandskabet om EU's formand-
skab, som det havde anmodet om i Sevilla.

III. DEN EUROPÆISKE SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK

27. Det Europæiske Råd lykønskede formandskabet og generalsekretæren/den højtstående repræ-
sentant Javier Solana med deres indsats, der har givet mulighed for en omfattende aftale med
NATO om alle udestående permanente arrangementer mellem EU og NATO i fuld overens-
stemmelse med de principper, der er opnået enighed om på tidligere møder i Det Europæiske
Råd, og beslutningerne på Det Europæiske Råd i Nice.

28. Det Europæiske Råd bekræftede, at EU er parat til snarest muligt at overtage den militære
operation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i konsultation med NATO, og
opfordrede de relevante EU-organer til at afslutte arbejdet med den overordnede strategi for
operationen, herunder udvikling af militære optioner og relevante planer.
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29. Det Europæiske Råd gav også udtryk for, at EU er villig til at lede en militær operation i
Bosnien i forlængelse af SFOR. Det opfordrede generalsekretæren/den højtstående repræsen-
tant Javier Solana og det kommende formandskab til at indlede konsultationer med henblik
herpå med myndighederne i Bosnien-Hercegovina, den høje repræsentant Lord Ashdown,
NATO og andre internationale aktører og til at rapportere tilbage til Rådet i februar. Det
Europæiske Råd anmodede de relevante EU-organer om samtidig at forelægge forslag om en
overordnet strategi, herunder de retlige rammer.

30. Det Europæiske Råd noterede sig Rådets erklæring i bilag II.

IV. MELLEMØSTEN/IRAK

31. Det Europæiske Råd vedtog erklæringerne i bilag III og IV.

V. ANDRE SPØRGSMÅL

Søfartssikkerhed/havforurening

32. Det Europæiske Råd udtrykker sin beklagelse og dybe bekymring over olietankskibet
Prestiges alvorlige ulykke ud for Spaniens nordvestkyst. De skader, ulykken afstedkommer
for havmiljøet og det socioøkonomiske miljø, og den trussel, den betyder for tusinder af men-
neskers levebrød, er helt uacceptable. EU giver udtryk for sin solidaritet med de stater, regio-
ner og befolkninger, der er berørt, og udtrykker støtte til og anerkendelse af den indsats, som
de berørte stater, institutionerne og civilsamfundet gør for at genoprette de forurenede områ-
der.

33. Det Europæiske Råd erindrer om sine konklusioner fra Nice i december 2000 vedrørende for-
anstaltningerne i forbindelse med Erika og anerkender den resolutte indsats, der siden
Erika-ulykken er blevet gjort i Det Europæiske Fællesskab og Den Internationale Søfartsorga-
nisation (IMO) for at forbedre sikkerheden til søs og forebygge forurening. EU er fast beslut-
tet på at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå lignende katastrofer i
fremtiden, og ser med tilfredshed på den hurtige reaktion fra Rådets og Kommissionens side.
EU vil også fortsat spille en ledende rolle i de internationale bestræbelser på at forfølge dette
mål, især inden for rammerne af IMO. Konklusionerne fra samlingen i Rådet (transport) den
6. december 2002 og Rådet (miljø) den 9. december 2002 bør straks gennemføres i enhver
henseende.

34. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på den indsats, Kommissionen har gjort for at imø-
degå de økonomiske, sociale og miljømæssige følger af Prestiges forlis inden for rammerne af
de nuværende finansielle overslag, og på Kommissionens intention om at undersøge behovet
for yderligere specifikke foranstaltninger. Blandt disse foranstaltninger skal også spørgsmål
vedrørende ansvar og dermed forbundne sanktioner behandles.
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På grundlag af en rapport fra Kommissionen vil Det Europæiske Råd tage disse spørgsmål op
på sit kommende møde i marts.

Transit gennem Alperne

35. I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Laeken anmoder Det
Europæiske Råd om, at Rådet inden årets udgang vedtager en forordning om en midlertidig
løsning for transitkørsel med lastvogne gennem Østrig i 2004-2006. Kommissionen skal inden
udgangen af første halvår af 2003 forelægge et forslag om et nyt eurovignette-direktiv.

Melk-aftalen

36. Det Europæiske Råd noterede sig med tilfredshed Melk-aftalen mellem Østrig og Den
Tjekkiske Republik og forventer, at den gennemføres fuldt ud.Specifikke situationer inden for
landbruget i de nuværende medlemsstater

37. Det Europæiske Råd er af Portugal blevet anmodet om at træffe foranstaltninger i henhold til
konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Berlin den 24.-25. marts 1999 om de særlige for-
hold, der præger det portugisiske landbrug.

Det Europæiske Råd noterede sig, at Portugal mener, at der fortsat foreligger et specifikt pro-
blem, som skyldes den måde, hvorpå den fælles landbrugspolitik i øjeblikket anvendes på det
portugisiske landbrug. Kommissionen opfordres med henblik herpå til at fremlægge en rap-
port med en analyse af situationen. Kommissionen opfordres også til at se på situationen i an-
dre dele af EU, hvor der måtte være lignende specifikke problemer.

Rapporter og meddelelser til Det Europæiske Råd

38. Det Europæiske Råd noterede sig den rapport vedrørende rapporter og meddelelser, det har
fået forelagt (dok. 15530/02).

* * *
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BILAG I

BUDGETMÆSSIGE OG FINANSIELLE SPØRGSMÅL

EU tilslutter sig resultatet af de forhandlinger, hvor det er blevet fastlagt, hvilke udgifter der er nød-
vendige som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse; de lofter for udvidelsesrelaterede udgifter,
som Det Europæiske Råd i Berlin fastlagde for årene 2004-2006, er overholdt.

Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til disse udgifter i sit forslag om
tilpasning af de finansielle overslag, der skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i overens-
stemmelse med punkt 25 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og for-
bedring af budgetproceduren.

Forudsat at ti nye medlemsstater tiltræder EU den 1. maj 2004, bør maksimumsbevillingerne til
forpligtelser til landbrug, strukturforanstaltninger, interne politikker og administration til de nye
medlemsstater være de beløb, der nu er fastlagt som et resultat af forhandlingerne på dette møde i
Det Europæiske Råd, og som fremgår af skemaet nedenfor:

Maksimumsbevillinger til udvidelsesrelaterede forpligtelser
for 2004-2006 (for ti nye medlemsstater)

(mio. EUR i 1999-priser)

2004 2005 2006
Udgiftsområde 1 Landbrug
Heraf:
1a - Den fælles landbrugspolitik
1b - Udvikling af landdistrikterne

1 897

327
1 570

3 747

2 032
1 715

4 147

2 322
1 825

Udgiftsområde 2 Strukturforanstaltninger efter beskæring
Heraf:
Strukturfondene
Samhørighedsfonden

6 095

3 478
2 617

6 940

4 788
2 152

8 812

5 990
2 822

Udgiftsområde 3 Interne politikker og supplerende overgangs-
udgifter
Heraf:
Eksisterende politikker
Overgangsforanstaltninger i forbindelse med nuklear sikkerhed
Overgangsforanstaltninger i forbindelse med institutionsop-
bygning
Overgangsforanstaltninger i forbindelse med Schengen

1 421

882
125
200

286

1 376

917
125
120

286

1 351

952
125
60

286
Udgiftsområde 5 Administration 503 558 612
Maksimumsbevillinger til forpligtelser i alt
(Udgiftsområde 1, 2, 3 og 5)

9 952 12 657 14 958

Dette berører ikke loftet for EU-25 for udgiftsområde 1a for 2007-13 som fastsat i afgørelsen ved-
taget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 14. novem-
ber 2002 vedrørende konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Bruxelles den 24.-25. oktober 2002.
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Efter Det Europæiske Råds opfattelse bør de relevante tilpasninger af de finansielle overslagslofter
for EU-15 for perioden 2004-2006 for at tage hensyn til de udgifter, der er nødvendige som følge af
udvidelsen – for de eksisterende udgiftsområder – ikke indebære, at ovennævnte beløb overskrides.

Der bør herudover oprettes et nyt midlertidigt udgiftsområde X til en særlig likviditetsfacilitet med
et fast beløb for 2004 og til midlertidig budgetkompensation for årene 2004-2006 inden for Berlin-
lofterne for udvidelsesrelaterede udgifter. De samlede beløb, der nu er fastlagt som et resultat af
forhandlingerne, er følgende:

Udgiftsområde X (særlig likviditetsfacilitet og midlertidig
budgetkompensation) for 2004-2006 (for ti nye medlems-
stater)

(mio. EUR i 1999-priser)

2004 2005 2006
Særlig likviditetsfacilitet
Midlertidig budgetkompensation

998
262

650
479

550
346

Det tilsvarende loft for bevillinger til betalinger for det udvidede EU for årene 2004-2006 bør dog
forblive uændret i forhold til det tilsvarende loft i tabel A i Berlin-konklusionerne. Det Europæiske
Råd henviser til punkt 21 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, hvori det påpeges, at der
må opretholdes et rimeligt forhold mellem forpligtelser og betalinger.

I overensstemmelse med afgørelsen af 29. september 2000 om egne indtægter bidrager de nye
medlemsstater fuldt ud til finansieringen af EU's udgifter fra første tiltrædelsesdag, da gældende
fællesskabsret om egne indtægter finder anvendelse på de nye medlemsstater fra tiltrædelsen.

For så vidt angår afgrænsning af udgifter henviser Det Europæiske Råd til punkt 21 i den interin-
stitutionelle aftale af 6. maj 1999.

Den generelle indsats for budgetdisciplin, som der blev truffet beslutning om på Det Europæiske
Råds møde i Berlin, bør fortsættes i den periode, der begynder i 2007.

* * *
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BILAG II

ERKLÆRING FRA RÅDET I KØBENHAVN DEN 12. DECEMBER 2002

Rådet gør opmærksom på følgende:

1. Som situationen er nu, gælder "Berlin plus"-ordningerne og gennemførelsen heraf kun for de
EU-medlemsstater, der også er enten NATO-medlemmer eller parter i "partnerskab for fred",
og som derfor har indgået bilaterale sikkerhedsaftaler med NATO.

2. Punkt 1 berører ikke EU-staternes rettigheder og forpligtelser i deres egenskab af EU-
medlemmer. Hvis der ikke findes nogen specifik bestemmelse i traktaten eller i en dertil
knyttet protokol (det særlige tilfælde med Danmark), deltager alle EU-medlemsstater derfor
fuldt ud i udformningen og gennemførelsen af EU's FUSP, der dækker alle spørgsmål i for-
bindelse med EU's sikkerhed, herunder den gradvise udformning af en fælles forsvarspolitik.

3. Det forhold, at Cypern og Malta, som situationen er nu, ikke vil komme til at deltage i mili-
tære EU-operationer, der gennemføres under anvendelse af NATO-aktiver, når de er blevet
medlemmer af EU, vil ikke inden for de begrænsninger, der er fastlagt ved EU's sikkerheds-
forskrifter, berøre deres repræsentanters ret til at deltage og stemme i EU-institutioner og -
instanser, herunder PSC, i forbindelse med afgørelser, der ikke vedrører gennemførelsen af
sådanne operationer.

På samme måde vil deres ret til at modtage EU-klassificerede oplysninger inden for de be-
grænsninger, der er fastlagt ved EU's sikkerhedsforskrifter, heller ikke blive berørt, forudsat at
de EU-klassificerede oplysninger ikke indeholder eller henviser til klassificerede NATO-
oplysninger.

* * *
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BILAG III

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE RÅD OM MELLEMØSTEN

Fred i Mellemøsten er en tvingende nødvendighed. Det Europæiske Råd opfordrer de israelske og
palæstinensiske befolkninger til at bryde den endeløse voldsspiral. Det gentager sin stærke og
utvetydige fordømmelse af alle terrorhandlinger. Selvmordsangreb skader den palæstinensiske sag
uopretteligt. Den Europæiske Union støtter de bestræbelser, der udfoldes af de palæstinensere, som
forsøger at fremme reformprocessen og sætte en stopper for volden. Den appellerer til Israel om at
lette disse bestræbelser. Det Europæiske Råd anerkender Israels legitime ønske om sikkerhed, men
opfordrer samtidig Israel til at afholde sig fra overdreven magtanvendelse og udenretslige drab, som
ikke bidrager til den israelske befolknings sikkerhed.

Vold og konfrontation skal afløses af forhandling og kompromis. Det internationale samfund, der
omfatter parterne, deler en fælles vision om to stater, dvs. Israel og et uafhængigt, levedygtigt, suve-
rænt og demokratisk Palæstina, der lever side om side i fred og sikkerhed på grundlag af grænserne
fra 1967. Alle bestræbelser bør nu rettes mod at gøre denne vision til virkelighed.

Det Europæiske Råd tillægger det derfor overordentlig stor betydning, at Mellemøstkvartetten den
20. December 2002 vedtager en fælles køreplan med klare tidsfrister for oprettelsen af en palæsti-
nensisk stat senest i 2005. Køreplanens gennemførelse skal bygge på, at der sideløbende gøres
fremskridt på det sikkerhedsmæssige, politiske og økonomiske område, og den bør overvåges nøje
af kvartetten.

I den forbindelse finder Den Europæiske Union det foruroligende, at de ulovlige bosættelser fort-
sætter og risikerer at gøre det fysisk umuligt at gennemføre løsningen med de to stater. Udvidelsen
af bosættelserne og dertil knyttet byggeri, der er grundigt dokumenteret bl.a. af Den Europæiske
Unions bosættelsesovervågningsgruppe, krænker folkeretten, forbistrer en allerede vanskelig situa-
tion og styrker palæstinensernes mistanke om, at Israel ikke for alvor går ind for at bringe besættel-
sen til afslutning. Det er en hindring for fred. Det Europæiske Råd henstiller indtrængende til Israels
regering at ændre bosættelsespolitikken og som et første skridt straks, fuldstændigt og effektivt
standse alle bosættelsesaktiviteter. Det opfordrer til at standse yderligere konfiskering af landområ-
der med henblik på bygningen af det såkaldte sikkerhedshegn.

Der skal tages afgørende skridt for at vende den kraftigt forværrede humanitære situation på
Vestbredden og i Gaza, der i stigende grad gør livet utåleligt for almindelige palæstinensere og bæ-
rer ved til ekstremisternes bål. Humanitær adgang og sikkerhed for det humanitære personale og
deres anlæg skal garanteres.

EU vil med henblik på at støtte reformerne i de palæstinensiske områder fortsætte sin budgetstøtte
til Den Palæstinensiske Myndighed med klare målsætninger og betingelser. EU opfordrer andre in-
ternationale donorer til at tilslutte sig dette tilsagn med henblik på en sammenhængende indsats for
genopbygning. Israel må og skal på sin side genoptage sine månedlige overførsler af palæstinen-
siske skatteindtægter.



BILAG

Bulletin 16.12.2002 - DA - PE 326.269

28

Den Europæiske Union er fast besluttet på at fortsætte arbejdet sammen med sine partnere i kvar-
tetten for at hjælpe både israelere og palæstinensere med at bevæge sig i retning af forsoning, for-
handlinger og en endelig, retfærdig og fredelig løsning af konflikten.

* * *
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BILAG IV

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE RÅD OM IRAK

Det Europæiske Råd understreger sin fulde og utvetydige støtte til Sikkerhedsrådets resolution 1441
af 8. november 2002. Det er fortsat Den Europæiske Unions mål, at Iraks masseødelæggelsesvåben
afvikles i overensstemmelse med de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd. Det er nu op til
Irak at gribe denne sidste mulighed for at opfylde sine internationale forpligtelser.

Det Europæiske Råd noterer sig, at Irak accepterer resolution 1441, og at det som krævet har fore-
lagt en erklæring om sine programmer for udvikling af masseødelæggelsesvåben og dertil knyttede
produkter.

EU vil fortsat fuldt ud støtte FN's bestræbelser for at sikre, at Irak øjeblikkeligt efterkommer reso-
lution 1441 til fulde. Sikkerhedsrådets rolle i forbindelse med opretholdelsen af international fred
og sikkerhed skal respekteres.

Det Europæiske Råd udtrykker sin fulde støtte til UNMOVIC's og IAEA's inspektioner under le-
delse af Hans Blix og Mohamed El-Baradei. Det Europæiske Råd understreger, at våbeninspektø-
rerne skal kunne udføre deres vigtige opgave uden indblanding og under anvendelse af alle de red-
skaber, der er til rådighed for dem i henhold til resolution 1441. EU ser frem til deres vurdering af
erklæringen fra Irak.

* * *



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins
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