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Εισαγωγή

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ∆ανική Προεδρία, τον Πρωθυπουργό κ. Rasmussen και τους
υπουργούς κ.κ. Møller και Haarder, για την ενεργητική τους συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τους τελευταίους έξη µήνες. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό
κ. Σηµίτη γιατί άνοιξε το δρόµο για ακόµη πιο εντατική συνεργασία µεταξύ Κοινοβουλίου και
Συµβουλίου. Με τον τρόπο αυτό, ορίζετε το πρότυπο για το µέλλον.

Η σηµερινή σύνοδος κορυφής έχει εντελώς εξαιρετικό χαρακτήρα. Πρωταρχική σας µέριµνα ήταν
η διεύρυνση, αλλά η Προεδρία σας καθόλου δεν περιορίστηκε σε ένα µόνο ζήτηµα. Μαζί
κατορθώσαµε πολλά από πλευράς νοµοθεσίας, δεδοµένου ότι ολοκληρώσαµε µε επιτυχία 12
διαδικασίες συνδιαλλαγής, ανάµεσα στις οποίες σχετικά µε την αεροπορική ασφάλεια και τα
καλλυντικά. Η Προεδρία συµµετείχε σε 38 συζητήσεις στην ολοµέλεια και συνεργάσθηκε µε όλες
τις κοινοβουλευτικές επιτροπές µας. Κάναµε καλή αρχή και αξιόλογη πρόοδο στο διάλογο για τη
βελτίωση της ποιότητας της νοµοθεσίας της ΕΕ. Συµφωνούµε µε την ηµεροµηνία-στόχο του
εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Η συνεργασία µας εξακολουθεί να αποδίδει καρπούς.

Και έχουµε και άλλα σηµαντικά θέµατα να ολοκληρώσουµε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε
η σηµερινή συνεδρίαση να δώσει απάντηση στις συνέπειες της µεγάλης καταστροφής που
προκλήθηκε, από τα χέρια του ανθρώπου, στις ακτές της Γαλικίας. Θα επιταχύνουµε τις
διαδικασίες µας για να ενισχύσουµε τη δέσµη µέτρων Erika. Θα ήθελα να εκφράσω, µέσω του
Ισπανού Πρωθυπουργού Jose Maria Aznar, την αλληλεγγύη µας στο λαό της Γαλικίας. Όµως, δεν
πρέπει να µείνουµε στην έκφραση αλληλεγγύης και συµπάθειας. Ως ένα από τα δύο σκέλη της
αρχής του προϋπολογισµού, θα ανταποκριθούµε κατεπειγόντως σε κάθε πρόταση για παροχή
έµπρακτης χρηµατοδοτικής στήριξης.

∆ιεύρυνση

∆εν θα εκπλαγείτε βεβαίως αν αφιερώσω το µεγαλύτερο µέρος των παρατηρήσεών µου στο
κορυφαίο ζήτηµα της παρούσας συνόδου: τη διεύρυνση. Θέλω να εκφράσω τη µεγάλη µας
εκτίµηση για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την Προεδρία σας, τις
προηγούµενες προεδρίες που άνοιξαν το δρόµο, καθώς και την Επιτροπή, και µέσω αυτών από τις
αντίστοιχες υπηρεσίες, για την πραγµάτωση αυτής της µεγάλης φιλοδοξίας και για την
προετοιµασία του µεγάλου σηµερινού γεγονότος. Εµείς στο Κοινοβούλιο παίξαµε το ρόλο µας.
Τώρα, η συνέχεια απόκειται σε σας.

Αυτή η «τελική ευθεία» στην οποία βρισκόµαστε έχει δύο διαστάσεις και θα σας παρουσιάσω την
οπτική γωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τις δύο. ∆εν αµφιβάλλω ότι τα επιχειρήµατα
τα γνωρίζετε, και µάλιστα πολύ καλά, αλλά θα το εκτιµούσα αν µου επιτρέπατε να εκφράσω την
κοινοβουλευτική σκοπιά για το θέµα

Σήµερα κλείνουν 21 χρόνια από τη µέρα που ο Στρατηγός Γιαρουζέλσκι κήρυξε στρατιωτικό νόµο
στη Πολωνία. Η σηµερινή ηµεροµηνία, η 13η ∆εκεµβρίου, πρέπει τώρα να πάρει νέο νόηµα στην
πολωνική ιστορία και να σβήσει µια µαύρη µέρα του παρελθόντος της.
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Παραµένει ανοικτό το θέµα της χρηµατοδότησης της διεύρυνσης, που είναι µια από τις πιο
ακανθώδεις πτυχές του συµπλέγµατος ζητηµάτων µε τα οποία θα ασχοληθείτε ασφαλώς στη
συνεδρίασή σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τις προσπάθειες της ∆ανικής Προεδρίας
για την επίτευξη συµβιβασµού. Φυσικά, δεν είναι όλοι ικανοποιηµένοι µε αυτό τον συµβιβασµό.
Ορισµένα κράτη µέλη ίσως αισθάνονται ότι προχωράει υπερβολικά· µερικές υποψήφιες χώρες ίσως
πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετός. Καταλαβαίνω απόλυτα τις θεµιτές και εύλογες ανησυχίες των
κρατών µελών που συνεισφέρουν καθαρά στον προϋπολογισµό και επιθυµούν να
ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι απαραίτητες αναλήψεις υποχρεώσεων στην
οικονοµία τους, σε µια δύσκολη στιγµή του οικονοµικού κύκλου. Την ίδια στιγµή, εξίσου θεµιτές
είναι οι ανησυχίες των υποψήφιων χωρών, οι οποίες επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν τους
φορολογικούς κραδασµούς και τις ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις της ανεπαρκούς ταµειακής
ροής στη µακροοικονοµική τους εξέλιξη τα επόµενα χρόνια. Παρατηρούµε επίσης ότι σε ορισµένες
από τις υποψήφιες χώρες η υποστήριξη της κοινής γνώµης προς τη διεύρυνση ίσως να είναι
εύθραυστη. Εάν σήµερα σηµειωθεί ένα άλµα προόδου, θα βοηθήσει να πεισθεί η κοινή γνώµη για
τα πλεονεκτήµατα της προσχώρησης. Πρέπει να σταθµίσουµε δεόντως τις ανησυχίες και των µεν
και των δε και να έχουµε τη σοφία που θα µας οδηγήσει σε µια ισορροπηµένη λύση που θα είναι
ευέλικτη, θα κινείται άνετα µέσα στα όρια των δηµοσιονοµικών προοπτικών που συµφωνήθηκαν
στο Βερολίνο και θα σέβεται αυτό που χαρακτηρίσθηκε «ιστορική επιταγή» της διεύρυνσης. Ίσως
η λέξη επιταγή να µην είναι η καταλληλότερη. Έχουµε τη δυνατότητα εκλογής. Η δυνατότητα
εκλογής εξακολουθεί να υπάρχει αλλά έχουµε ήδη συνάψει ένα ηθικό και πολιτικό συµβόλαιο. Στο
θέµα της χρηµατοδότησης δεν σας ζητάµε να κάνετε θεαµατικά άλµατα, αλλά, ίσως, κάποια µικρά
επιπλέον βήµατα.

Κύπρος

∆εύτερον, αυτή η Ευρώπη που συµφιλιώνεται πρέπει να συµπεριλάβει µια Κύπρο που
συµφιλιώνεται. Χάρη σε µια συγκυρία περιστάσεων µας δόθηκε η ευκαιρία, που παρουσιάζεται µια
φορά κάθε γενεά, να επιτύχουµε λύση στο κυπριακό. Η Κύπρος πρόκειται να υπογράψει τη
συνθήκη προσχώρησής της στις 16 Απριλίου 2003. Το ερώτηµα είναι: θα υπογράψει άραγε η
Κύπρος ως κοινό κράτος, αντιπροσωπεύοντας όλους τους Κύπριους; Σε τελευταία ανάλυση, είναι
ένα ερώτηµα για τις δύο κοινότητες και για τους διαµεσολαβητές των Ηνωµένων Εθνών που
συνεδριάζουν σε αυτήν εδώ την πόλη την ώρα που εµείς µιλάµε. Εµείς στο Κοινοβούλιο
υποστηρίζουµε ένθερµα τις προσπάθειες  του Κόφι Αννάν και ελπίζουµε ότι ακόµη και σ� αυτό το
προχωρηµένο στάδιο όλοι οι πολιτικοί ηγέτες του νησιού θα κατανοήσουν τη σοφία µιας λύσης. Η
διαιρεµένη πόλη της Λευκωσίας είναι η τελευταία διαιρεµένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, σύµβολο
και παράδειγµα προς αποφυγή. Από την άποψη αυτή, σας ζητώ να χρησιµοποιήσετε όλη τη δύναµη
πειθούς σας για να καλέσετε τους πρωταγωνιστές των συζητήσεων που διεξάγονται σε άλλο σηµείο
αυτής της πόλης να πραγµατοποιήσουν ένα µεγάλο άλµα προόδου έτσι ώστε, όπως µου το
διατύπωσαν το περασµένο Σαββατοκύριακο όλοι σχεδόν οι εκπρόσωποι της τουρκοκυπριακής
κοινότητας, κανείς να µη µείνει έξω από αυτή την Ευρώπη που χτίζουµε.
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Βουλγαρία και Ρουµανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ανεπιφύλακτα να αναδειχθεί το έτος 2007 σε ηµεροµηνία-
στόχο για την προσχώρηση του δεύτερου κύµατος χωρών της πέµπτης διεύρυνσης. Κατά συνέπεια,
χαιρετίζουµε την πρόταση που βρίσκεται µπροστά σας σήµερα· ωστόσο, η ηµεροµηνία εξαρτάται
από όρους. Το να προσδιορίσουµε µια κοινή φιλοδοξία για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία κατά
κανένα τρόπο δεν αναιρεί την υποχρέωσή τους να συµµορφωθούν µε το κοινοτικό κεκτηµένο, ούτε
ακυρώνει την αρχή της διαφοροποίησης και τα πλεονεκτήµατά της. Αυτό που ωστόσο προσθέτει
είναι ότι προσφέρει ένα εστιακό σηµείο και έναν µοχλό για την κινητοποίηση της απαραίτητης
ελκτικής δύναµης που απαιτείται προκειµένου να ανυψωθούν στο απαιτούµενο επίπεδο τα πρότυπα
από νοµοθετικής, εκτελεστικής, διοικητικής και δικαστικής πλευράς. Τούτο ισχύει ιδίως για τη
Ρουµανία, όπου η πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής πραγµατοποιεί ρητή µνεία, το αναφέρω όπως
το ανέφερα και στην κοινή συνεδρίαση των δύο σωµάτων του ρουµανικού κοινοβουλίου στο
Βουκουρέστι πρόσφατα, για «σοβαρότατη διαφθορά». Οι ρουµανικές αρχές επιβάλλεται να
δράσουν προκειµένου να ενθαρρύνουν και να τονώσουν τον αγώνα εναντίον της διαφθοράς και να
αναπτύξουν τις βέλτιστες πρακτικές για την ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης και για την πολιτική
πολυφωνία.

Τουρκία

Με µεγάλη πλειοψηφία (376 υπέρ, 156 κατά και 18 αποχές), το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ του
ανοικτού πνεύµατος και της επιβεβαίωσης της ευρωπαϊκής αποστολής της Τουρκίας, ενώ
παράλληλα επέδειξε σύνεση και έθεσε κατ� ανάγκη όρους, αποφάσισε δε να µην ακολουθήσει
εναλλακτική οδό η οποία θα απέκλειε την ένταξη της χώρας και θα πρότεινε αντ� αυτής τη στενή
εταιρική σχέση. Η απόφαση αυτή είχε µεγάλη σηµασία. Αυτό που έλεγε το Κοινοβούλιο ήταν ότι
συγκεκριµένες γεωγραφικές ή πολιτιστικές αντιλήψεις για την Ευρώπη δεν αποτελούν εµπόδιο για
την ένταξη κάποιας χώρας. Αυτό που λέει το Κοινοβούλιο είναι ότι η ισότητα µεταχείρισης πρέπει
να αποτελεί τη βάση για την εξέταση της αίτησης ένταξης, αλλά ότι η ισότητα µεταχείρισης θέτει
υποχρεώσεις. Η απόφασή σας να προσφέρετε οριστική εξέταση του θέµατος µέσα σε δύο χρόνια
καταδεικνύει τη µετρήσιµη και ορατή πρόοδο για το δρόµο της Τουρκίας προς την προσχώρηση.
Με την ενέργειά του αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δείχνει το θάρρος να υποστηρίξει τη νέα
κοινωνία στην Τουρκία και το προοδευτικό, δηµοκρατικό και ευρωπαϊκό πρόγραµµα της νέας
κυβέρνησης. Η Τουρκία πρέπει να κατανοήσει ότι πρόκειται για αξιοσηµείωτη εκδήλωση µιας νέας
φάσης των σχέσεών της µε την ΕΕ, για αναγνώριση των προσπαθειών της. Αυτό πρέπει να είναι το
µήνυµα που πρέπει να εκπέµψουµε τόσο εµείς όσο και η τουρκική ηγεσία ως το πραγµατικό
αποτέλεσµα αυτής της συνεδρίασης.

Η προσπάθεια για αυτή τη διεύρυνση δεν τελειώνει σήµερα. Τώρα τίθεται µια νέα πρόκληση: να
εξηγήσουµε στους πολίτες των χωρών µας όσα αποφάσισαν για λογαριασµό τους οι πολιτικοί τους
ηγέτες· να κατακτήσουµε τη συγκατάθεση και την υποστήριξή τους µε τρόπο που να δείξει καθαρά
στους πολίτες «σε τί τους αφορά» η διεύρυνση. Μόλις σβήσουν τα φώτα των προβολέων, θα έρθει
η ώρα να κάνουµε τη διαδικασία της διεύρυνσης να λειτουργήσει. Θα έρθει επίσης η ώρα όπου η
επικοινωνία µας θα πρέπει να µελετάται µε προσοχή ώστε να αποφύγουµε να δηµιουργήσουµε
ψεύτικες ελπίδες ή να «βάλουµε αυτογκόλ» διαψεύδοντας τις προσδοκίες των πολιτών. Πρέπει να
κάνουµε και πάλι την κοινή µας γνώµη να ενδιαφερθεί γι� αυτή τη διαδικασία, και τούτο µόνο
εύκολο δεν είναι.



ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ελτίο 16.12.2002 - EL - PE 326.269

8

Η οπτική γωνία του Κοινοβουλίου

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξει το ρόλο του, επιταχύνοντας τις
εργασίες του έτσι ώστε να δώσει τη συγκατάθεσή του στις συνθήκες προσχώρησης εγκαίρως
προκειµένου να υπογραφούν. Ως σκέλος της αρχής του προϋπολογισµού θα προσφέρουµε τα
απαραίτητα, ανάµεσα στα οποία και δέσµη µέτρων για το «µέρισµα της ειρήνης» για την Κύπρο, σε
περίπτωση που αποφασίσετε ότι η επίτευξη λύσης πρέπει να υποστηριχθεί µε αυτό τον τρόπο. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δεχθεί µε χαρά του στους κόλπους του παρατηρητές από τις υποψήφιες
χώρες, στον αριθµό που ορίζεται στη Συνθήκη της Νίκαιας, µόλις υπογραφούν οι συνθήκες
προσχώρησης.

Όσον αφορά τις διοργανικές συνέπειες της διεύρυνσης, συµµεριζόµαστε την άποψη ότι απαιτείται
συµφωνία µεταξύ µας ώστε να εξασφαλισθεί µια διαφανής αλλά ταχεία κοινοβουλευτική
διαδικασία για τον ορισµό δέκα επιτρόπων από τις υποψήφιες χώρες από την 1η Μαΐου 2004.
Είµαστε επίσης διατεθειµένοι να δεχτούµε νωρίτερη ηµεροµηνία αποχώρησης της τρέχουσας
Επιτροπής, όχι όµως νωρίτερα από την 1η Νοεµβρίου 2004. Θα εξετάσουµε µαζί σας τον
Ιανουάριο αυτό το θέµα προκειµένου να καταλήξουµε σε συµφωνία.

Συµµετοχή στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη

Είχατε χτες το βράδυ την ευκαιρία να ακούσετε τον Πρόεδρο της Συνέλευσης σχετικά µε την
πορεία της. Έχουµε κάποιες ανησυχίες για το χρονοδιάγραµµα της Συνέλευσης, η οποία ήδη
αναµένεται να υπερβεί κατά τρεις µήνες την εντολή της που αρχικά ήταν ένα έτος. Κατά συνέπεια
πιστεύουµε ότι πρέπει τώρα να ετοιµαστεί σχέδιο και να συνταχθεί το ταχύτερο δυνατό από το
Προεδρείο της Συνέλευσης. Έτσι θα αποφευχθεί η κατάθεση και κυκλοφορία ανταγωνιστικών
σχεδίων υποψήφιων συνταγµάτων ποικίλου χαρακτήρα και η σύγχυση που δηµιουργείται, καθώς
και η βεβιασµένη συζήτησή τους. Στο θέµα αυτό, θα ήθελα να υποβάλω µια ερώτηση: µπορείτε να
επιβεβαιώσετε ότι η Συνέλευση θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της έως το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε εκείνη η σύνοδος κορυφής να µπορέσει να καταρτίσει την
ηµερήσια διάταξη της ∆Κ∆;

Χωρίς να µπω σήµερα στην ουσία, θα ήθελα να κάνω δύο γενικές παρατηρήσεις. Στις
συνταγµατικές µας συζητήσεις κατά τις επόµενες εβδοµάδες, πρέπει να αποφύγουµε να
εγκλωβιστούµε σε µια αντιπαράθεση που στην κοινή γνώµη θα φανεί «συντεχνιακή» και
εσωστρεφής. Η «µάχη εξουσίας» µεταξύ των θεσµικών οργάνων και το «συντεχνιακό πνεύµα» θα
δώσουν κακό όνοµα στη Συνέλευση. Οι πολίτες θα αδυνατούν να κατανοήσουν πώς γίνεται να
αγνοούνται οι προσγειωµένες και υπαρκτές ανησυχίες τους και να επισκιάζονται από καυγάδες για
το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο για την εξωτερική πολιτική ή ποιος θα κάθεται στην πιο ψηλή
καρέκλα.

Οι πολίτες θα κρίνουν το αποτέλεσµα της Συνέλευσης µε βάση ορισµένα κριτήρια:  φέρνει ή όχι
την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες;  Ενισχύει την κοινοβουλευτική δηµοκρατία στην Ευρώπη;  Κάνει
τους πολίτες να αισθανθούν δική τους τη διαδικασία;  Ενισχύει την ικανότητά µας να
επιτυγχάνουµε πρακτικά αποτελέσµατα προς όφελος των πολιτών για τα ζητήµατα που
ενδιαφέρονται � θέσεις εργασίας, ασφαλή τρόφιµα, καθαρότερο περιβάλλον � και µε τρόπο που ο
πολίτης να αισθάνεται ότι µπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσµα;
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Θεσµικά ζητήµατα και µεταρρύθµιση της Προεδρίας

Με αυτό ακριβώς το θέµα συνδέεται και η µοναδική παρατήρηση που έχω σε σχέση µε τη
συζήτηση που θα πραγµατοποιήσετε αργότερα όσον αφορά τη µεταρρύθµιση του Συµβουλίου.
Μεταρρύθµιση σηµαίνει κάτι περισσότερο από το θέµα της εκ περιτροπής προεδρίας. Κατά τη
γνώµη του Κοινοβουλίου,  η καθοριστική µεταρρύθµιση είναι στην πραγµατικότητα να
εξασφαλίσουµε το µέγιστο βαθµό διαφάνειας. Η ∆ανική Προεδρία έχει καταβάλει σηµαντικές
προσπάθειες, αλλά οποτεδήποτε νοµοθετείτε, οι εργασίες σας πρέπει να είναι διαφανείς σε όλα τα
στάδια, δηµιουργώντας έτσι µια αδιάσπαστη αλυσίδα δηµοκρατικής λογοδοσίας όταν
αποφασίζουµε για λογαριασµό των πολιτών µας.

Όταν η Συνέλευση υποβάλει τον καρπό των εργασιών της στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, θα
ήθελα να έχετε κατά νου την ισχυρή έκκληση που απεύθυναν οι πρόεδροι των κοινοβουλίων των
υποψήφιων χωρών, να συµµετάσχουν πλήρως στη ∆ιάσκεψη από την πρώτη ηµέρα. Όποια και αν
είναι η συγκεκριµένη επίσηµη νοµική κατάσταση στο τέλος των εργασιών της ∆Κ∆, οι υποψήφιες
χώρες έχουν κατακτήσει το δικαίωµα να συµµετάσχουν ενεργητικά και σε ισότιµη βάση από την
αρχή.

Μελλοντικές προοπτικές της ΕΕ

Μια συνέπεια της ολοκλήρωσης της πέµπτης διεύρυνσης και της επιβεβαίωσης ότι περιλαµβάνει
αναντίστρεπτα την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας χωρίς καµιά νέα προϋπόθεση,
θα είναι ότι θα βρεθούµε αντιµέτωποι µε το ερώτηµα µιας πολιτικής δέσµευσης που θα προσφέρει
την προοπτική της ένταξης στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα δυτικά Βαλκάνια. Ένα
από τα πρώτα καθήκοντα της Ένωσης θα είναι να ενθαρρύνει τις χώρες αυτές να προσεγγίσουν την
Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνάψουν στενότερους δεσµούς µαζί της.

Νέοι γείτονες

Μια δεύτερη συνέπεια, σε σχέση µε την οποία το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών
Σχέσεων έχει ήδη εκπονήσει ορισµένες χρήσιµες κατευθυντήριες γραµµές, θα είναι η ανάγκη για
µια πρωτοβουλία για τους νέους γείτονες, ώστε να προσφερθεί χείρα βοηθείας στις νέες χώρες µε
τις οποίες θα συνορεύουµε µετά την ένταξη των «δέκα του Λάακεν».

Καλίνινγκραντ

Σχετικά µε το Καλίνινγκραντ, αξίζουν συγχαρητήρια στο Συµβούλιο για την επιτυχή κατάληξη του
περίπλοκου θέµατος της διέλευσης, επί του οποίου σηµειώθηκε συµφωνία µε τη ρωσική
κυβέρνηση. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να επαναπαυθεί στις δάφνες
της, αλλά αντίθετα να αξιοποιήσει και προωθήσει την θετική ορµή της σχέσης και να αναδείξει το
Καλίνινγκραντ σε βάση της περιφερειακής εµβάθυνσης των σχέσεών µας µε τη Ρωσία. Τώρα που
το ζήτηµα της θεώρησης διαβατηρίου έχει διευθετηθεί, πρέπει να επανενεργοποιηθεί το περυσινό
σχέδιο του Προέδρου Πρόντι σε σχέση µε την περιφερειακή ανάπτυξη.
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Σχέσεις µε τη Ρωσία

Οι σχέσεις µας µε τη Ρωσία έχουν καθοριστική σηµασία και θα αποκτήσουν ακόµη µεγαλύτερη
βαρύτητα µετά τη διεύρυνση. Στον ενισχυµένο διάλογό µας µε τον Πρόεδρο Πούτιν δεν πρέπει να
διστάζουµε να θέτουµε ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ιδίως σε σχέση µε την κατάσταση
στην Τσετσενία. Την άποψη αυτή µου ζήτησαν επιµόνως να σας µεταφέρω οι ηγέτες των πολιτικών
οµάδων.

Συµπέρασµα

Αυτή η Ένωση, η Ένωση που σήµερα θα αποφασίσετε να διευρύνετε και να ενισχύσετε, αφορά
ίσως πάνω απ� όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την προώθησή τους. Ούτε στιγµή δεν πρέπει να
πάψουµε να προωθούµε την πρωτοκαθεδρία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε ολόκληρο τον
κόσµο.

**********
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1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στην Κοπεγχάγη, στις 12 και 13 ∆εκεµβρίου 2002. Της
συνεδρίασης προηγήθηκε προφορική έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
κ. Pat Cox, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τα κύρια ζητήµατα της
ηµερήσιας διάταξης.

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρακολούθησε την έκθεση του Προέδρου κ. Valéry Giscard
d�Estaing για την πρόοδο των εργασιών της Συνέλευσης. Βάσει της έκθεσης αυτής, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την εξέλιξη των
συζητήσεων. Η Συνέλευση θα παρουσιάσει τα αποτελέσµατα των εργασιών της εγκαίρως για
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2003.

Ι. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993 έθεσε σε κίνηση µια φιλόδοξη διαδικασία
ώστε να εξαλειφθεί η κληρονοµιά των συγκρούσεων και διαιρέσεων στην Ευρώπη. Η
σηµερινή ηµέρα αποτελεί ιστορικό ορόσηµο άνευ προηγουµένου για την ολοκλήρωση αυτής
της διαδικασίας µε την περάτωση των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης µε την Κύπρο, την
Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την
Πολωνία, τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία και τη Σλοβενία. Η Ένωση προσβλέπει σήµερα στην
προοπτική να υποδεχθεί τα εν λόγω κράτη ως µέλη από 1ης Μαΐου 2004. Το επίτευγµα αυτό
µαρτυρεί την κοινή αποφασιστικότητα των λαών της Ευρώπης να συσπειρωθούν σε µια
Ένωση, η οποία έχει αναδειχθεί σε κινητήρια δύναµη για την ειρήνη, τη δηµοκρατία, τη
σταθερότητα και την ευηµερία στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ως πλήρη µέλη µιας Ένωσης η οποία
βασίζεται στην αλληλεγγύη, τα κράτη αυτά θα συµµετάσχουν πλήρως στον καθορισµό της
περαιτέρω ανάπτυξης του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος.

4. Η Ένωση υιοθετεί τα αποτελέσµατα των εν λόγω διαπραγµατεύσεων, όπως εκτίθενται στο
έγγραφο 21000/02. Οι δηµοσιονοµικές συνέπειες της διεύρυνσης εκτίθενται στο
Παράρτηµα Ι. Τα συνολικά και ισόρροπα αυτά αποτελέσµατα παρέχουν τη σταθερή βάση για
την οµαλή ένταξη δέκα νέων κρατών µελών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την
αποτελεσµατική λειτουργία της διευρυµένης Ένωσης. Η συµφωνία που επετεύχθη θα
παράσχει στα προσχωρούντα κράτη τις αναγκαίες µεταβατικές ρυθµίσεις ώστε να
ανταποκριθούν επιτυχώς σε όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες συνεπάγεται η ιδιότητα του
µέλους. Το αποτέλεσµα που προέκυψε από τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης διασφαλίζει
τη συνεχή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθώς και των διάφορων πολιτικών της ΕΕ,
χωρίς να προδικάζει περαιτέρω µεταρρύθµιση.

5. Η µέχρι την προσχώρηση παρακολούθηση των ανειληµµένων δεσµεύσεων θα δώσει
πρόσθετη καθοδήγηση στα προσχωρούντα κράτη στις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν
στις ευθύνες του µέλους και θα παράσχει την αναγκαία εξασφάλιση στα σηµερινά κράτη
µέλη. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις βάσει των εκθέσεων
παρακολούθησης. Οι ρήτρες διασφάλισης προβλέπουν µέτρα για την αντιµετώπιση
απρόβλεπτων εξελίξεων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τα τρία πρώτα έτη µετά την
προσχώρηση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ακόµη την ικανοποίησή του για τη
δέσµευση να συνεχισθεί η παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τις οικονοµικές, τις
δηµοσιονοµικές και τις διαρθρωτικές πολιτικές στις υποψήφιες χώρες, στο πλαίσιο των
υφισταµένων διαδικασιών συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής.
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6. Όλες οι προσπάθειες θα πρέπει τώρα να στοχεύουν στην ολοκλήρωση της σύνταξης της
Συνθήκης Προσχώρησης, ώστε να µπορέσει να υποβληθεί στην Επιτροπή για να εκφράσει τη
γνώµη της, και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε και αυτό να δώσει τη
σύµφωνη γνώµη του, και στο Συµβούλιο, µε την προοπτική η Συνθήκη να υπογραφεί στην
Αθήνα στις 16 Απριλίου 2003.

7. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης, η Ένωση τήρησε τη
δέσµευσή της ότι τα δέκα προσχωρούντα κράτη θα είναι σε θέση να συµµετάσχουν ως µέλη
στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2004. Η Συνθήκη Προσχώρησης θα ορίζει
ότι οι Επίτροποι από τα νέα κράτη µέλη θα συµµετάσχουν στη σηµερινή Επιτροπή από την
ηµεροµηνία προσχώρησης, την 1η Μαΐου 2004. Μετά το διορισµό νέου Προέδρου της
Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το νεοεκλεγµένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα
εγκρίνει τη νέα Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεµβρίου 2004.
Την ίδια ηµεροµηνία θα αρχίσουν να ισχύουν οι διατάξεις που περιέχονται στη Συνθήκη της
Νίκαιας σχετικά µε την Επιτροπή και τον τρόπο ψηφοφορίας στο Συµβούλιο. Οι απαραίτητες
διαβουλεύσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέµατα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί έως
τα τέλη του Ιανουαρίου του 2003. Οι ως άνω ρυθµίσεις θα εγγυώνται την πλήρη συµµετοχή
των νέων κρατών µελών στο θεσµικό πλαίσιο της Ένωσης.

8. Τέλος, τα νέα κράτη µέλη θα συµµετάσχουν πλήρως στην επόµενη ∆ιακυβερνητική
∆ιάσκεψη. Χωρίς µεταρρύθµιση, η Ένωση δεν θα απολαύσει πλήρως τα οφέλη της
διεύρυνσης. Η νέα Συνθήκη θα υπογραφεί µετά την προσχώρηση. Αυτό το χρονοδιάγραµµα
δεν προδικάζει τον προγραµµατισµό της περάτωσης της ∆Κ∆.

9. Η διεύρυνση που συντελείται σήµερα παρέχει τη βάση για µια Ένωση η οποία θα
χαρακτηρίζεται από δυναµικές προοπτικές βιώσιµης ανάπτυξης και θα διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο στην εδραίωση της σταθερότητας, της ειρήνης και της δηµοκρατίας εντός
και πέραν της Ευρώπης. Σύµφωνα µε τις εθνικές διαδικασίες επικύρωσης, τα σηµερινά και τα
προσχωρούντα κράτη καλούνται να επικυρώσουν τη Συνθήκη εγκαίρως, ώστε να τεθεί σε
ισχύ την 1η Μαΐου 2004.

Κύπρος

10. Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη παράγραφο 3, δεδοµένου ότι οι διαπραγµατεύσεις
προσχώρησης µε την Κύπρο ολοκληρώθηκαν, η Κύπρος θα γίνει δεκτή ως νέο κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη σαφή του
προτίµηση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση µιας ενωµένης Κύπρου. Σ�αυτό το
πλαίσιο εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσµευση των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων
να συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις µε στόχο την επίτευξη συνολικής διευθέτησης του
κυπριακού προβλήµατος έως τις 28 Φεβρουαρίου 2003 µε βάση τις προτάσεις του Γενικού
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πιστεύει ότι οι εν λόγω
προτάσεις προσφέρουν µια µοναδική ευκαιρία για την επίτευξη διευθέτησης και απευθύνει
έκκληση στους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας να
επωφεληθούν αυτής της ευκαιρίας.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

∆ελτίο 16.12.2002 - EL - PE 326.269

15

11. Η Ένωση επαναλαµβάνει ότι είναι πρόθυµη να προσαρµόσει τους όρους της διευθέτησης στη
Συνθήκη Προσχώρησης σύµφωνα µε τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε περίπτωση διευθέτησης, το Συµβούλιο, ενεργώντας οµόφωνα βάσει προτάσεων της
Επιτροπής, θα αποφασίσει σχετικά µε προσαρµογές των όρων προσχώρησης της Κύπρου
στην ΕΕ, όσον αφορά την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε ότι, εάν δεν υπάρξει διευθέτηση, η εφαρµογή του
κεκτηµένου στο βόρειο τµήµα της νήσου αναστέλλεται, έως ότου το Συµβούλιο λάβει
οµόφωνα διαφορετική απόφαση, βάσει πρότασης της Επιτροπής. Εν τω µεταξύ, το Συµβούλιο
καλεί την Επιτροπή, σε συνεννόηση µε την κυπριακή κυβέρνηση, να εξετάσει τρόπους για να
προωθηθεί η οικονοµική ανάπτυξη του βορείου τµήµατος της Κύπρου και για να έλθει πιο
κοντά στην Ένωση.

Bουλγαρία και Ρουµανία

13. Η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης µε δέκα χώρες προσδίδει νέο
δυναµισµό στην προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας ως µέρος της ίδιας ανοικτής
και αµετάκλητης διαδικασίας διεύρυνσης. Η Ένωση χαιρετίζει τη σηµαντική πρόοδο που
έχουν σηµειώσει οι χώρες αυτές, την οποία και αντανακλά δεόντως το προχωρηµένο στάδιο
των διαπραγµατεύσεων προσχώρησής τους.

14. Η Ένωση προσβλέπει στην παγίωση των αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί µέχρι στιγµής.
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών και ανάλογα µε
την περαιτέρω πρόοδο που θα υπάρξει για την πλήρωση των κριτηρίων ένταξης, ο στόχος
είναι να υποδεχθούµε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία ως µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
2007. Η Ένωση επιβεβαιώνει ότι οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε τις χώρες αυτές θα
συνεχιστούν βάσει των ίδιων αρχών που ίσχυσαν για τις µέχρι τώρα διαπραγµατεύσεις
προσχώρησης και ότι η κάθε υποψήφια χώρα θα κριθεί σύµφωνα µε τις δικές της επιδόσεις.

15. Οι χάρτες πορείας που εκπόνησε η Επιτροπή παρέχουν στη Βουλγαρία και στη Ρουµανία
σαφώς καθορισµένους στόχους και δίνουν στην κάθε χώρα τη δυνατότητα να καθορίσει το
δικό της ρυθµό στην ενταξιακή διαδικασία. Είναι βασικό για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία
να εκµεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία και να εντείνουν την προετοιµασία τους καθώς και την
τήρηση και υλοποίηση των δεσµεύσεων που ανέλαβαν κατά τις διαπραγµατεύσεις
προσχώρησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση τονίζει τη σηµασία της δικαστικής και διοικητικής
µεταρρύθµισης, που θα βοηθήσει στην προώθηση της όλης προετοιµασίας της Βουλγαρίας
και της Ρουµανίας για την προσχώρηση. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η επιτυχής
συνέχιση της διαδικασίας βάσει των µέχρι σήµερα επιτευγµάτων. Οι µελλοντικές Προεδρίες
και η Επιτροπή θα διασφαλίσουν ότι ο ρυθµός των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων για όλα τα
υπολειπόµενα κεφάλαια, συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαίων µε δηµοσιονοµικές
συνέπειες, θα διατηρηθεί και θα ανταποκρίνεται στις προσπάθειες που καταβάλλουν η
Βουλγαρία και η Ρουµανία.
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16. Η Ένωση υπογραµµίζει τη βούλησή της να συνδράµει τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία στις
προσπάθειες αυτές. Η Ένωση επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής για τους χάρτες
πορείας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας καθώς και τις προτάσεις για ουσιαστική αύξηση
της προενταξιακής βοήθειας. Το υψηλό επίπεδο χρηµατοδότησης που θα διατεθεί θα πρέπει
να χρησιµοποιηθεί µε ευέλικτο τρόπο, µε στόχο τις καθορισµένες προτεραιότητες, µεταξύ
άλλων σε καίριους τοµείς όπως της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.
Περαιτέρω καθοδήγηση για τις προενταξιακές προετοιµασίες τους θα παρασχεθεί από τις
αναθεωρηµένες Εταιρικές Σχέσεις Προσχώρησης που θα τους προταθούν το επόµενο έτος.

17. Επί πλέον, η Βουλγαρία και η Ρουµανία θα συµµετάσχουν στην επόµενη ∆ιακυβερνητική
∆ιάσκεψη ως παρατηρητές.

Τουρκία

18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την απόφαση που έλαβε το 1999 στο Ελσίνκι,
σύµφωνα µε την οποία η Τουρκία είναι ένα υποψήφιο κράτος που προορίζεται να
προσχωρήσει στην Ένωση µε βάση τα ίδια κριτήρια τα οποία ισχύουν για τα λοιπά υποψήφια
κράτη. Χαιρετίζει ένθερµα τα σηµαντικά βήµατα που έχει πραγµατοποιήσει η Τουρκία προς
την κατεύθυνση της πλήρωσης των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, ιδίως µέσω των πρόσφατων
δεσµών νοµοθετικών µέτρων και των επακόλουθων εκτελεστικών µέτρων που καλύπτουν
αρκετές βασικές προτεραιότητες καθοριζόµενες στην Εταιρική Σχέση Προσχώρησης. Η
Ένωση αναγνωρίζει την εδραιωµένη πρόθεση της νέας τουρκικής κυβέρνησης να
προχωρήσει περαιτέρω στην οδό των µεταρρυθµίσεων και παροτρύνει, ιδίως, την κυβέρνηση
να αντιµετωπίσει ταχέως όλες τις εναποµένουσες ελλείψεις σχετικά µε τα πολιτικά κριτήρια,
όχι µόνο όσον αφορά τη νοµοθεσία, αλλά κυρίως όσον αφορά την εφαρµογή. Η Ένωση
υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε τα πολιτικά κριτήρια που αποφασίσθηκαν στην Κοπεγχάγη το
1993, για τη συµµετοχή στην Ένωση απαιτείται η υποψήφια χώρα να έχει επιτύχει
σταθερότητα θεσµών που να εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων.

19. Η Ένωση ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει ενεργώς τη µεταρρυθµιστική διαδικασία.
Εφόσον το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2004, βάσει έκθεσης και σύστασης της
Επιτροπής, αποφασίσει ότι η Τουρκία πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσει χωρίς καθυστέρηση ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την
Τουρκία.

20. Προκειµένου να βοηθηθεί η Τουρκία στην πορεία της προς την προσχώρηση, θα ενισχυθεί η
ενταξιακή στρατηγική για την Τουρκία. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει πρόταση
αναθεωρηµένης Εταιρικής Σχέσης Προσχώρησης και να ενισχύσει τη διαδικασία
νοµοθετικού ελέγχου. Παράλληλα, η τελωνειακή ένωση ΕΚ-Τουρκίας θα πρέπει να
αποκτήσει µεγαλύτερη έκταση και βάθος. Η Ένωση θα αυξήσει σηµαντικά την προενταξιακή
χρηµατοδοτική της βοήθεια προς την Τουρκία. Από το 2004, η εν λόγω βοήθεια θα
χρηµατοδοτείται από το κεφάλαιο του προϋπολογισµού «προενταξιακές δαπάνες».

o
o o
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21.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προσχωρούντα κράτη συµφώνησαν επί κοινής δήλωσης µε
τίτλο «Μία Ευρώπη» σχετικά µε τη συνεχή, περιεκτική και αµετάκλητη φύση της
διαδικασίας διεύρυνσης (βλ. έγγρ. SN 369/02), η οποία θα επισυναφθεί στην τελική πράξη
της συνθήκης προσχώρησης.

Η διευρυµένη Ένωση και οι γείτονές της

22. Η διεύρυνση θα προσδώσει νέα δυναµική στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό προσφέρει µια
σηµαντική ευκαιρία για να προωθηθούν οι σχέσεις µε γειτονικές χώρες βάσει κοινών
πολιτικών και οικονοµικών αξιών. Η Ένωση παραµένει αποφασισµένη να αποφύγει την
εµφάνιση νέων διαχωριστικών γραµµών στην Ευρώπη και να προωθήσει τη σταθερότητα και
την ευηµερία εντός και πέραν των νέων συνόρων της Ένωσης.

23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τα κριτήρια που όρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993 και επιβεβαιώνει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των
∆υτικών Βαλκανίων στα πλαίσια της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης όπως
ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα. Το Συµβούλιο υπογραµµίζει την
αποφασιστικότητά του να στηρίξει τις προσπάθειές τους να πλησιάσουν περισσότερο την ΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την απόφαση της επερχόµενης Ελληνικής Προεδρίας να
διοργανώσει στις 21 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη συνάντηση κορυφής µεταξύ των κρατών
µελών της ΕΕ και των χωρών της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

24. Η διεύρυνση θα ενισχύσει τις σχέσεις µε τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί επίσης να
συσφίξει τις σχέσεις της µε την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Λευκορωσία και τις χώρες της
Νοτίου Μεσογείου βάσει µιας µακροπρόθεσµης προσέγγισης για την προαγωγή των
δηµοκρατικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, της βιώσιµης ανάπτυξης και του εµπορίου,
και προς τούτο αναπτύσσει νέες πρωτοβουλίες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει
ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής και του Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου
Εκπροσώπου να υποβάλουν σχετικές προτάσεις.

25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενθαρρύνει και υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της
διασυνοριακής και της περιφερειακής συνεργασίας µέσω, µεταξύ άλλων, της βελτίωσης των
υποδοµών στον τοµέα των µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των κατάλληλων µέσων, µε
τις γειτονικές χώρες και µεταξύ των χωρών αυτών, προκειµένου να αναπτυχθεί στο έπακρο
το δυναµικό των περιοχών.

II. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ

26. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε την πρώτη έκθεση της Προεδρίας µε θέµα την Προεδρία
της Ένωσης, όπως ζητήθηκε στη Σεβίλλη.
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ΙΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ

27. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνεχάρη την Προεδρία και το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο
Εκπρόσωπο, Javier Solana, για τις προσπάθειές τους οι οποίες επέτρεψαν να επιτευχθεί
συνολική συµφωνία µε το ΝΑΤΟ για όλες τις εκκρεµούσες µόνιµες ρυθµίσεις µεταξύ ΕΕ και
ΝΑΤΟ, σε πλήρη συµφωνία µε τις αρχές που συµφωνήθηκαν σε προηγούµενες συνόδους του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Νίκαιας.

28. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι η Ένωση είναι έτοιµη να αναλάβει τις
στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ΠΓ∆Μ, το ταχύτερο δυνατόν, σε συνεννόηση µε το ΝΑΤΟ
και κάλεσε τα αρµόδια όργανα της ΕΕ να οριστικοποιήσουν το έργο τους σχετικά µε τη
γενική προσέγγιση της επιχείρησης, περιλαµβανοµένης της ανάπτυξης των στρατιωτικών
επιλογών και των σχετικών σχεδίων.

29. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε επίσης την προθυµία της Ένωσης να ηγηθεί
στρατιωτικής επιχείρησης στη Βοσνία µετά την SFOR. Προς τούτο κάλεσε το Γενικό
Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο Javier Solana και την επερχόµενη Προεδρία να αρχίσουν
σχετικές διαβουλεύσεις µε τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, τον Ύπατο Εκπρόσωπο
Λόρδο Ashdown, το ΝΑΤΟ, και άλλους διεθνείς παράγοντες, και να υποβάλουν έκθεση στο
Συµβούλιο το Φεβρουάριο. Ζήτησε από τα αρµόδια όργανα της ΕΕ να υποβάλουν παράλληλα
προτάσεις για µια γενική προσέγγιση, περιλαµβανοµένου του νοµικού πλαισίου.

30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε τη δήλωση του Συµβουλίου που επισυνάπτεται στο
Παράρτηµα ΙΙ.

IV. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ / ΙΡΑΚ

31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τις δηλώσεις που περιέχονται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ
και IV.

V. ∆ΙΑΦΟΡΑ

Ασφάλεια της ναυσιπλοΐας / ρύπανση των θαλασσών

32. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει λύπη και βαθιά ανησυχία για το σοβαρό ατύχηµα του
πετρελαιοφόρου PRESTIGE στα ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της Ισπανίας. Κρίνει ως
απαράδεκτες τις επακόλουθες ζηµίες στο θαλάσσιο και κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον και
την απειλή που συνιστούν για τα µέσα επιβίωσης χιλιάδων ατόµων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
εκφράζει την αλληλεγγύη της µε τα κράτη, τις περιφέρειες και τους πληθυσµούς που
επλήγησαν. Υποστηρίζει και αναγνωρίζει τις προσπάθειες των κρατών αυτών, των θεσµικών
οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών για την αποκατάσταση των περιοχών που έπληξε η
ρύπανση.
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33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε στη Νίκαια το
∆εκέµβριο του 2000 σχετικά µε τα µέτρα συνεπεία του ατυχήµατος του πετρελαιοφόρου
ERIKA και αναγνωρίζει τις σύντονες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του
∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (∆ΝΟ) µετά από το ατύχηµα του ERIKA για να ενισχυθεί
η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και να αποτρέπεται η ρύπανση των θαλασσών. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι αποφασισµένη να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψη
παρόµοιων καταστροφών και εκφράζει την ικανοποίησή της για την ταχεία ανταπόκριση του
Συµβουλίου και της Επιτροπής. Η Ένωση θα εξακολουθήσει επίσης να διαδραµατίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου, ιδίως
στο πλαίσιο του ∆ΝΟ. Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Μεταφορών της 6ης ∆εκεµβρίου
2002 και του Συµβουλίου Περιβάλλοντος της 9ης ∆εκεµβρίου 2002 θα πρέπει να
υλοποιηθούν ως προς όλες τους τις πτυχές χωρίς καθυστέρηση.

34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη δράση που ανέλαβε η Επιτροπή για την αντιµετώπιση
των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ναυαγίου του
PRESTIGE στο πλαίσιο των υφιστάµενων δηµοσιονοµικών προοπτικών και την πρόθεσή της
να εξετάσει το ενδεχόµενο να απαιτηθεί η λήψη περαιτέρω συγκεκριµένων µέτρων. Μεταξύ
αυτών των µέτρων θα εξεταστούν επίσης θέµατα που αφορούν την ευθύνη και τις σχετικές
κυρώσεις.

Με βάση έκθεση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάσει αυτά τα θέµατα κατά
την επόµενη σύνοδό του τον Μάρτιο.

∆ιέλευση των Άλπεων

35. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λάκεν, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο ζητά από το Συµβούλιο να εκδώσει, πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους,
κανονισµό για την προσωρινή λύση όσον αφορά τη διέλευση βαρέων φορτηγών µέσω της
Αυστρίας το διάστηµα 2004-2006. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση νέας
οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήµα τέλους κυκλοφορίας το αργότερο το πρώτο εξάµηνο του
2003.

Συµφωνία του Melk

36. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε µε ικανοποίηση τη Συµφωνία του Melk µεταξύ της
Αυστρίας και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και αναµένει τη συνολική εφαρµογή της.

Ιδιαίτερες καταστάσεις όσον αφορά τη γεωργία σε ορισµένα σηµερινά κράτη µέλη

37. Η Πορτογαλία ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να αναλάβει δράση σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου της 24/25 Μαρτίου 1999
σχετικά µε την ιδιαιτερότητα της πορτογαλικής γεωργίας.
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε ότι η Πορτογαλία θεωρεί ότι εξακολουθεί να υφίσταται
ένα ιδιαίτερο πρόβληµα, το οποίο προκύπτει από τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται
σήµερα η ΚΓΠ στην πορτογαλική γεωργία. Προς τούτο, η Επιτροπή καλείται αφενός µεν να
υποβάλει έκθεση στην οποία θα αναλύεται η κατάσταση, αφετέρου δε να εξετάσει την
κατάσταση σε άλλα µέρη της Ένωσης, όπου ενδέχεται να υφίστανται παρόµοια προβλήµατα.

Εκθέσεις και ανακοινώσεις προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

38. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε το έγγραφο σχετικά µε τις εκθέσεις και ανακοινώσεις
που του υποβλήθηκαν (έγγρ. 15530/02).

______________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ένωση επικροτεί τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µε τα οποία καθορίστηκαν οι
δαπάνες που θα απαιτηθούν µε την προσχώρηση των νέων κρατών µελών, τηρώντας τα ανώτατα
όρια για τις σχετιζόµενες µε τη διεύρυνση δαπάνες που ορίστηκαν για τα έτη 2004-2006 από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις εν λόγω δαπάνες στα πλαίσια
της πρότασής της για την προσαρµογή της δηµοσιονοµικής προοπτικής, η οποία θα εγκριθεί από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 25 της ∆ιοργανικής
Συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της
διαδικασίας του προϋπολογισµού.

Με βάση την προσχώρηση 10 νέων κρατών µελών την 1η Μαΐου 2004, οι ανώτατες πιστώσεις
αναλήψεων υποχρεώσεων για τη γεωργία, τις διαρθρωτικές ενέργειες, τις εσωτερικές πολιτικές και
τη διοίκηση για τα νέα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι τα ποσά που καθορίστηκαν ως αποτέλεσµα
των διαπραγµατεύσεων του σηµερινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όπως έχουν στον κατωτέρω
πίνακα :

Ανώτατες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σχετιζόµενες
µε τη διεύρυνση 2004-2006 (για τα 10 νέα κράτη µέλη)

(εκατοµµ. Ευρώ σε τιµές
1999)

2004 2005 2006
Τοµέας 1 Γεωργία
Εκ των οποίων:
1α � Κοινή Γεωργική Πολιτική
1β � Ανάπτυξη της υπαίθρου

1.897

327
1.570

3.747

2.032
1.715

4.147

2.322
1.825

Τοµέας 2 ∆ιαρθρωτικές ∆ράσεις µετά τον καθορισµό ανωτάτων
ορίων
Εκ των οποίων:
∆ιαρθρωτικό Ταµείο
Ταµείο Συνοχής

6.095

3.478
2.617

6.940

4.788
2.152

8.812

5.990
2.822

Τοµέας 3 Εσωτερικές πολιτικές και πρόσθετες µεταβατικές
δαπάνες
Εκ των οποίων:
Υφιστάµενες πολιτικές
Μεταβατικά µέτρα πυρηνικής ασφάλειας
Μεταβατικά µέτρα ανάπτυξης θεσµικών δοµών
Μεταβατικά µέτρα Σένγκεν

1.421

882
125
200
286

1.376

917
125
120
286

1.351

952
125
60
286

Τοµέας 5 ∆ιοίκηση 503 558 612
Σύνολο των ανώτατων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων
(Τοµείς 1, 2, 3 και 5)

9.952 12.657 14.958
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Τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου που θα θέσει η ΕΕ των 25 για την
κατηγορία 1α για την περίοδο 2007-2013, το οποίο καθορίζεται στην απόφαση των αντιπροσώπων
των κυβερνήσεων των κρατών µελών, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου στις
14 Νοεµβρίου 2002, σχετικά µε τα συµπέρασµα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των
Βρυξελλών στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2002.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκτιµά ότι οι προσήκουσες προσαρµογές στα ανώτατα όρια των
δηµοσιονοµικών προοπτικών της ΕΕ των 15 για την περίοδο 2004-2006, λαµβανοµένων υπόψη των
δαπανών που θα απαιτηθούν από τη διεύρυνση, δεν θα πρέπει � για τους υφιστάµενους τοµείς � να
υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά.

Επιπλέον, θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας νέος προσωρινός τοµέας Χ για µια ειδική διευκόλυνση
κατ� αποκοπήν χρηµατικών ροών για το έτος 2004 και για προσωρινή δηµοσιονοµική αντιστάθµιση
για τα έτη 2004 έως 2006, εντός των ανωτάτων ορίων του Βερολίνου για τις σχετιζόµενες µε τη
διεύρυνση δαπάνες. Τα συνολικά ποσά που καθορίστηκαν ήδη ως αποτέλεσµα των
διαπραγµατεύσεων έχουν ως εξής :

Τοµέας Χ (ειδική διευκόλυνση χρηµατικών ροών
Και προσωρινή δηµοσιονοµική αντιστάθµιση)
2004-2006 (για τα 10 νέα κράτη µέλη)

(εκατοµµ. ευρώ σε τιµές
1999)

2004 2005 2006

Ειδική διευκόλυνση χρηµατικών ροών
Προσωρινή δηµοσιονοµική αντιστάθµιση

998
262

650
479

550
346

Ωστόσο, το αντίστοιχο ανώτατο όριο πιστώσεων πληρωµών για τη διευρυµένη Ένωση για τα έτη
2004-2006 θα πρέπει να παραµείνει χωρίς αλλαγή σε σχέση µε το αντίστοιχο ανώτατο όριο του
Πίνακα Α των συµπερασµάτων του Βερολίνου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την
παράγραφο 21 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999, η οποία ορίζει την ανάγκη για
διατήρηση οµαλής σχέσης µεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωµών.

Σύµφωνα µε την απόφαση περί ιδίων πόρων, της 29ης Σεπτεµβρίου 2000, τα νέα κράτη µέλη θα
συνεισφέρουν πλήρως στη χρηµατοδότηση των δαπανών της ΕΕ από την πρώτη ηµέρα της
προσχώρησης, δεδοµένου ότι το κεκτηµένο περί ιδίων πόρων θα ισχύσει στα νέα κράτη µέλη από
την προσχώρηση.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει, όσον αφορά την οριοθέτηση των δαπανών, την
παράγραφο 21 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999.

Η γενική προσπάθεια για την επίτευξη δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, την οποία καθόρισε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου, θα πρέπει να συνεχιστεί και στην από το 2007 και εξής
περίοδο.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ � ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, 12 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Το Συµβούλιο σηµειώνει τα εξής :

1. Όπως έχουν τώρα τα πράγµατα, οι διευθετήσεις «Βερολίνο +» και η υλοποίησή τους θα
έχουν εφαρµογή µόνο σε όσα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ταυτόχρονα είτε
µέλη του ΝΑΤΟ, είτε συµβαλλόµενα µέρη της «Εταιρικής Σχέσης για την Ειρήνη», και έχουν
ως εκ τούτου συνάψει διµερείς συµφωνίες ασφάλειας µε το ΝΑΤΟ.

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών της ΕΕ που
απορρέουν από αυτή τους την ιδιότητα. Ως εκ τούτου, και εφόσον δεν υπάρχει ειδική διάταξη
στη Συνθήκη ή σε Πρωτόκολλο προσαρτηµένο σ� αυτήν (η ειδική περίπτωση της ∆ανίας),
όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ θα συµµετέχουν πλήρως στη χάραξη και υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ
της Ένωσης, η οποία καλύπτει όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια της Ένωσης,
συµπεριλαµβανοµένης της σταδιακής διαµόρφωσης µιας κοινής αµυντικής πολιτικής.

3. Το γεγονός ότι, όπως έχουν τώρα τα πράγµατα, η Κύπρος και η Μάλτα δεν θα συµµετέχουν
σε στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ διεξαγόµενες µε χρήση µέσων του ΝΑΤΟ αφότου
γίνουν µέλη της ΕΕ, δεν θίγει, εντός των ορίων των κανόνων ασφαλείας της ΕΕ, το δικαίωµα
των αντιπροσώπων τους να συµµετέχουν και να ψηφίζουν στα θεσµικά και λοιπά όργανα της
Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, προκειµένου περί
αποφάσεων που δεν αφορούν τη διεξαγωγή τέτοιων επιχειρήσεων.

Οµοίως, δεν θίγεται το δικαίωµά τους να λαµβάνουν διαβαθµισµένες πληροφορίες της ΕΕ,
εντός των ορίων των κανόνων ασφαλείας της ΕΕ, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες αυτές δεν
περιλαµβάνουν ούτε παραπέµπουν σε οποιαδήποτε διαβαθµισµένη πληροφορία του ΝΑΤΟ.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Η ειρήνευση στη Μέση Ανατολή αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον
Ισραηλινό και τον Παλαιστινιακό λαό να σπάσουν τον ατέρµονα κύκλο της βίας. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο επαναλαµβάνει την εκ µέρους του σθεναρή και απερίφραστη καταδίκη όλων των
τροµοκρατικών πράξεων. Οι επιθέσεις αυτοκτονίας ζηµιώνουν ανεπανόρθωτα την υπόθεση των
Παλαιστινίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες των Παλαιστινίων εκείνων που
προσπαθούν να προωθήσουν τη µεταρρυθµιστική διεργασία και να θέσουν τέρµα στη βία, απευθύνει δε
έκκληση στο Ισραήλ να διευκολύνει τις προσπάθειες αυτές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει µεν
τις νόµιµες ανησυχίες του Ισραήλ όσον αφορά την ασφάλεια, καλεί δε το Ισραήλ να σταµατήσει την
υπερβολική χρήση βίας και τις εξωδικαστικές θανατώσεις, οι οποίες δεν επιτυγχάνουν την ασφάλεια
του ισραηλινού πληθυσµού.

Η βία και η αντιπαράθεση θα πρέπει να δώσουν τη θέση τους στις διαπραγµατεύσεις και τη
συνδιαλλαγή. Η διεθνής κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των µερών, έχει ένα κοινό όραµα : δύο
κράτη, το Ισραήλ και µια ανεξάρτητη βιώσιµη, κυρίαρχη και δηµοκρατική Παλαιστίνη, που να
συµβιώνουν µε ειρήνη και ασφάλεια βάσει των συνόρων του 1967. Όλες οι προσπάθειες θα πρέπει πια
να κατατείνουν στο να γίνει πραγµατικότητα αυτό το όραµα.

Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποδίδει ύψιστη προτεραιότητα στο να υιοθετηθεί στις
20 ∆εκεµβρίου 2002 από τους «Τέσσερις» της Μέσης Ανατολής ένας κοινός χάρτης πορείας, µε σαφή
χρονικά ορόσηµα, για την εγκαθίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους µέχρι το 2005. Η υλοποίηση αυτού
του χάρτη πορείας θα πρέπει να βασίζεται στην επίτευξη παράλληλης προόδου στους τοµείς της
ασφάλειας, της πολιτικής και της οικονοµίας, και να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς από τους
«Τέσσερις».

Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη ζωηρή του ανησυχία για τις συνεχιζόµενες
παράνοµες δραστηριότητες εποικισµού, οι οποίες υπάρχει κίνδυνος να καταστήσουν εκ των πραγµάτων
ανέφικτη την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών. Η επέκταση των οικισµών και η συναφής
οικοδοµική δραστηριότητα, που είναι ευρύτατα τεκµηριωµένες, µεταξύ άλλων από τη Settlement Watch
της ΕΕ, αποτελεί παράβαση του διεθνούς δικαίου, παροξύνει µια ήδη εύφλεκτη κατάσταση, και
επιτείνει το φόβο των Παλαιστινίων ότι το Ισραήλ δεν έχει στα σοβαρά σκοπό να τερµατίσει την
κατοχή. Ο εποικισµός αποτελεί εµπόδιο για την ειρήνη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει την
Κυβέρνηση του Ισραήλ να ανακρούσει πρύµνα στην εποικιστική πολιτική που ακολουθεί, και ως πρώτο
βήµα να παγώσει αµέσως και αποτελεσµατικά όλες τις δραστηριότητες εποικισµού· απευθύνει επίσης
έκκληση να σταµατήσουν οι περαιτέρω δηµεύσεις γαιών για την κατασκευή του λεγόµενου «περιβόλου
ασφαλείας».

Θα πρέπει να ληφθούν αποφασιστικά µέτρα για να ανακοπεί η οξεία επιδείνωση της ανθρωπιστικής
κατάστασης στη ∆υτική Όχθη και στη Γάζα, η οποία καθιστά ολοένα και πιο αφόρητη την καθηµερινή
ζωή των απλών Παλαιστινίων και τροφοδοτεί τον εξτρεµισµό. Πρέπει να κατοχυρωθεί η ανθρωπιστική
πρόσβαση και η ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων των ανθρωπιστικών φορέων.
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Προκειµένου να υποστηρίξει τη µεταρρυθµιστική διεργασία στα παλαιστινιακά εδάφη, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα συνεχίσει τη δηµοσιονοµική της υποστήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή, µε σαφείς
στόχους και προϋποθέσεις. Η ΕΕ καλεί και τους άλλους διεθνείς χορηγούς να προσυπογράψουν αυτή τη
δέσµευση µε στόχο, µεταξύ άλλων, να υπάρχει συνοχή στις προσπάθειες για ανασυγκρότηση. Το
Ισραήλ, από πλευράς του, θα πρέπει να ξαναρχίσει τις µηνιαίες µεταβιβάσεις των παλαιστινιακών
φορολογικών εσόδων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη να συνεχίσει, συνεργαζόµενη µε τους εταίρους της των
«Τεσσάρων», τις προσπάθειες για να βοηθηθούν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι να οδεύσουν προς τη
συµφιλίωση, τις διαπραγµατεύσεις και την εξεύρεση οριστικής, δίκαιης και ειρηνικής λύσης της µεταξύ
τους διένεξης.

__________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΚ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την πλήρη και απερίφραστη υποστήριξή του προς την Aπόφαση
1441 του Συµβουλίου Ασφαλείας της 8ης Νοεµβρίου 2002. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παραµένει η εξάλειψη των όπλων µαζικής καταστροφής του Ιράκ, σύµφωνα µε τις σχετικές
αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Εναποµένει πλέον στο Ιράκ να εκµεταλλευθεί την
τελευταία αυτή ευκαιρία για να συµµορφωθεί µε τις διεθνείς υποχρεώσεις του.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την εκ µέρους του Ιράκ αποδοχή της Aπόφασης 1441 και ότι
υπέβαλε, όπως ζητήθηκε, δήλωση σχετικά µε τα ιρακινά προγράµµατα για την ανάπτυξη όπλων
µαζικής καταστροφής και συναφών προϊόντων.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει πλήρη υποστήριξη προς τις προσπάθειες του ΟΗΕ για την
εξασφάλιση απόλυτης και άµεσης συµµόρφωσης του Ιράκ µε την Aπόφαση 1441. Ο ρόλος του
Συµβουλίου Ασφαλείας στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας πρέπει να γίνει
σεβαστός.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς τις δραστηριότητες
επιθεώρησης της UNMOVIC και του ∆ΟΑΕ, επικεφαλής των οποίων είναι ο δρ Blix και ο
δρ El-Baradei. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι θα πρέπει να επιτραπεί στους επιθεωρητές
όπλων να διεξαγάγουν το σηµαντικό έργο τους χωρίς παρεµβάσεις εκµεταλλευόµενοι το πλήρες
φάσµα των µέσων που έχουν στη διάθεση τους δυνάµει της Aπόφασης 1441. Η ΕΕ αναµένει την εκ
µέρους τους αξιολόγηση της ιρακινής δήλωσης.

___________________
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