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BILAGA I

RESULTATET AV ÖVERLÄGGNINGARNA I RÅDET
(ALLMÄNNA FRÅGOR OCH YTTRE FÖRBINDELSER)

Budgetära och finansiella frågor

a) Total anslagsnivå för strukturåtgärder

1. Kandidatstaterna bör intensifiera och påskynda sina förberedelser så att de kan lämna in sina
bidragsansökningar, programplaneringsdokument och projekt inom sammanhållningsfonden
till kommissionen för antagande i början av 2004. Kommissionen och medlemsstaterna
kommer även i fortsättningen att ge all möjlig assistans i detta hänseende. Kommissionen
kommer att se till att godkännandeprocessen för programplaneringsdokument och
ansökningar om utbetalningar blir så snabb som möjligt.

2. För att tillgodose kandidatstaternas avsevärda behov av ny infrastruktur på transport- och
miljöområdet, kommer en tredjedel av de totala anslagen till strukturåtgärder att gå till
sammanhållningsfonden.

3. Förskottsbetalningar enligt regelverket kommer att betalas ut under det första året efter
anslutningen med 16 % av det totala bidraget från strukturfonderna under
perioden 2004−2006. EU räknar med betalningsbemyndiganden under 2004
motsvarande 3 % av strukturfondernas genomsnittliga årliga åtaganden samt 3 % av
sammanhållningsfondens åtagande.2

b) Total anslagsnivå för intern politik

4. Med hänsyn till att Litauen bekräftat att reaktor 1 i kärnkraftverket Ignalina kommer att
stängas före 2005 och att landet åtagit sig att stänga reaktor 2 senast 2009, kommer ett
program att fastställas för stödåtgärder för avvecklingen av kärnkraftverket Ignalina.
Åtagandebemyndigandena för detta program beräknas uppgå till 70 miljoner euro3 för vart
och ett av åren 2004–2006. Europeiska unionen erkänner att avvecklingen av kärnkraftverket
Ignalina måste fortsätta även efter nuvarande budgetplan, vilket innebär en exceptionell
ekonomisk belastning för Litauen, som inte står i proportion till landets storlek eller
ekonomiska styrka. Europeiska unionen vill därför av solidaritet med Litauen bekräfta sin
beredskap att 2006 ge landet det ytterligare gemenskapsbistånd som behövs för avvecklingen.

5. Som fortsättning på Phareprogrammets föranslutningsstöd till avvecklingen av
kärnkraftverket Bohunice i Slovakien har 20 miljoner euro1 anslagits
i åtagandebemyndiganden för vart och ett av åren 2004–2006.

                                                
2 Utbetalningar under 2004 för strukturåtgärder i de nya medlemsstaterna kommer inte att påverka de betalningar som måste

inkluderas i budgeten för 2004 för strukturåtgärder i de nuvarande medlemsstaterna.
3 Uppskattade siffror, som vid behov skall revideras på grundval av kostnaderna för den avvecklingsverksamhet som bedrivs av

avvecklingsfonderna för Ignalina och Bohunice. Phare-åtagandena ligger över förväntningarna för Ignalina och under
förväntningarna för Bohunice.
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6. De åtgärder till stöd för institutionsuppbyggnad i de nya medlemsstaterna som påbörjats inom
ramen för Phareprogrammet kommer att fortsätta fram till och med 2006. Därför beräknas
åtagandebemyndiganden på 200 miljoner euro för 2004, 120 miljoner euro för 2005
och 60 miljoner euro för 2006.

7. Belopp som skall anslås till rubrik 3 bör fastställas så att de viktigaste prioriterade utgifterna
under denna rubrik kan bibehållas och tillräckliga resurser avsättas för att de pågående
programmen skall kunna utsträckas till att omfatta de nya medlemsstaterna.

c) Cypern: Program för den norra delen

8. För att genomföra en politisk lösning av Cypernfrågan kommer rådet att inrätta ett program
som särskilt syftar till att göra det möjligt för den norra delen av ön att uppnå samma nivå.
De totala åtagandebemyndigandena beräknas till 39 miljoner euro under 2004,
67 miljoner euro under 2005 och 100 miljoner euro under 2006.

d) Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

9. Nya medlemsstater kommer att få tillträde till EUF i och med det nya finansprotokollet
(tionde EUF).

e) Europeiska kol- och stålgemenskapen

10. Nya medlemsstater kommer att medverka i Kol- och stålforskningsfonden från och med
dagen för anslutningen. Nya medlemsstater kommer att betala sin del av bidragen till fonden.
De nya medlemsstaternas bidrag till fonden kommer att göras i fyra delbetalningar med
början 2006 (2006: 15 %, 2007: 20 %, 2008: 30 %, 2009: 35 %).

INSTITUTIONELLA FRÅGOR

a) Övergångsåtgärder

Rådet

Om rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet under perioden mellan dagen för
anslutningen och den 31 december 2004, skall medlemsstaternas röster vägas på det sätt som anges
i bilaga I.

Rådsakter skall antas med minst 88 röster, om beslutet enligt fördraget skall fattas på förslag från
kommissionen. I andra fall skall rådsakter antas med minst 88 röster från minst två tredjedelar av
medlemmarna.

Om färre än tio nya medlemsstater ansluter sig till Europeiska unionen enligt det kommande
anslutningsfördraget skall tröskeln för kvalificerad majoritet fastställas genom beslut av rådet så att
den kommer så nära 71,26 % som möjligt av det totala antalet röster.
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Europaparlamentet

Från och med dagen för anslutningen och fram till valen för Europaparlamentets
mandatperiod 2004−2009 skall det totala antalet ledamöter i Europaparlamentet och tilldelningen av
ledamöter till varje medlemsstat fastställas med samma metod som vid den nuvarande tilldelningen
av platser.

b) Vägning av röster i rådet och tröskel för kvalificerad majoritet

Om rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet skall medlemsstaternas röster från och med
den 1 januari 2005 vägas enligt tabeller i bilaga II.

Från och med samma dag skall rådsakter antas med minst 232 röster av en majoritet av
medlemmarna om beslutet enligt fördraget skall fattas på förslag från kommissionen. I andra fall
skall rådsakter antas med minst 232 röster av minst två tredjedelar av medlemmarna. När rådet skall
fatta ett beslut med kvalificerad majoritet, får en rådsmedlem begära en kontroll av att de
medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens hela
befolkning. Om detta villkor inte är uppfyllt, skall beslutet inte antas.

Om färre än tio nya medlemsstater ansluter sig till Europeiska unionen enligt det kommande
anslutningsfördraget skall tröskeln för kvalificerad majoritet fastställas genom ett beslut av rådet
genom tillämpning av en strikt linjär, aritmetisk interpolering, med avrundning uppåt eller nedåt till
närmaste röst, mellan 71 % för ett råd med 300 röster och den nivå som anges ovan för ett EU med
25 medlemsstater (72,27 %).

c) Europaparlamentet

Från och med början av Europaparlamentets mandatperiod 2004–2009 skall varje medlemsstat
tilldelas ett antal platser som utgör summan av

i) de platser som den tilldelats enligt förklaring 20 som fogas till Nicefördragets slutakt

och

ii) de platser som följer av tilldelningen av de 50 platser som inte kommer att besättas av
Bulgarien och Rumänien och som skall fördelas enligt bestämmelserna i Nicefördraget.

Det totala antal platser som därigenom erhålls skall komma så nära 732 som möjligt, och vid
tilldelningen skall man beakta den balans mellan de nuvarande medlemsstaterna som fastställdes
i Nice. Samma proportionella tillvägagångssätt skall gälla för tilldelningen av platser till de nya
medlemsstaterna. Detta tillvägagångssätt skall även vara rättvist och jämvikten mellan samtliga
medlemsstater skall iakttas.

Tillämpningen av denna metod får inte leda till att någon av de nuvarande medlemsstaterna tilldelas
fler platser än i dag.
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d) Rådets ordförandeskap

EG-fördraget slår fast att ordförandeskapet i rådet skall utövas av varje medlemsstat i tur och
ordning. I syfte att ge de nya medlemsstaterna tillräcklig tid att förbereda sina ordförandeskap,
bekräftar Europeiska rådet att den nuvarande turordningen kommer att behållas fram till slutet
av 2006. Rådet kommer att fatta beslut om turordningen för ordförandeskapen för 2007 och framåt
så snart som möjligt och senast ett år efter de första nya medlemsstaternas anslutning.

o

o o
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Bilaga 1 till BILAGA I

VÄGNING AV RÖSTERNA I RÅDET FÖR PERIODEN MELLAN
ANSLUTNINGEN OCH DEN 31 DECEMBER 2004

RÖSTER

Tyskland 10
Förenade kungariket 10
Frankrike 10
Italien 10
Spanien 8
Polen 8
Nederländerna 5
Grekland 5
Tjeckien 5
Belgien 5
Ungern 5
Portugal 5
Sverige 4
Österrike 4
Slovakien 3
Danmark 3
Finland 3
Irland 3
Litauen 3
Lettland 3
Slovenien 3
Estland 3
Cypern 2
Luxemburg 2
Malta 2
SUMMA 124

____________________
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Bilaga 2 till BILAGA I

VÄGNING AV RÖSTERNA I RÅDET
FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2005

MEDLEMSSTATER RÖSTER

Tyskland 29
Förenade kungariket 29
Frankrike 29
Italien 29
Spanien 27
Polen 27
Nederländerna 13
Grekland 12
Tjeckien 12
Belgien 12
Ungern 12
Portugal 12
Sverige 10
Österrike 10
Slovakien 7
Danmark 7
Finland 7
Irland 7
Litauen 7
Lettland 4
Slovenien 4
Estland 4
Cypern 4
Luxemburg 4
Malta 3
SUMMA 321

____________________
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BILAGA II

ESFP: GENOMFÖRANDE AV NICE-BESTÄMMELSERNA OM
MEDVERKAN

AV DE EUROPEISKA ALLIERADE SOM INTE ÄR MEDLEMMAR AV EU

Vissa EU-medlemsstaters uppfyllande av sina Nato-förpliktelser

1. I Fördraget om Europeiska unionen (artikel 17.1) föreskrivs följande:

"Unionens politik enligt denna artikel skall inte påverka den särskilda karaktären hos vissa
medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik och den skall respektera de förpliktelser som vissa
medlemsstater, som anser att deras gemensamma försvar förverkligas genom
Atlantpaktsorganisationen (NATO), har enligt Nordatlantiska fördraget och vara förenlig med den
gemensamma säkerhets- och försvarspolitik som har upprättats inom den ramen."

2. För de berörda medlemsstaterna innebär detta att de åtgärder som de vidtar och de beslut
som de fattar inom ramen för EU:s militära krishantering alltid måste överensstämma med deras
fördragsenliga förpliktelser som Nato-allierade. Detta betyder även att ESFP aldrig under några
omständigheter och inte heller vid kriser kommer att användas mot en allierad, och inte heller att
Nato inom ramen för den militära krishanteringen kommer att vidta några åtgärder mot EU eller
dess medlemsstater. Det är också underförstått att inga åtgärder kommer att vidtas som strider mot
principerna i Förenta nationernas stadga.

Medverkan av de europeiska allierade som inte är medlemmar av EU i fredstida samråd
om ESFP

3. EU kommer, så som beslutades vid Europeiska rådet i Nice, att ständigt och fortlöpande
samråda med de europeiska allierade som inte är medlemmar i EU om allt som rör säkerhet, försvar
och krishantering. Ytterligare möten med de 15 + 6 kommer att anordnas vid behov. Samråden
kommer vid behov särskilt att omfatta ytterligare möten av typen EU + 6 före alla sådana KUSP-
och EUMC-möten där beslut kan komma att fattas i frågor som påverkar säkerhetsintressena för de
europeiska allierade som inte är medlemmar i EU. Syftet med dessa samråd är att möjliggöra ett
åsiktsutbyte mellan EU och de europeiska allierade som inte är medlemmar i EU och diskussion om
de angelägenheter och intressen som dessa allierade tar upp, så att EU kan ta hänsyn till dessa.
Liksom i fråga om GUSP kommer dessa samråd att ge de europeiska allierade som inte är
medlemmar i EU möjlighet att bidra till den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och ansluta
sig till EU:s beslut, åtgärder och uttalanden om ESFP.

4. Samråden mellan EU och de europeiska allierade som inte är medlemmar i EU kommer att
förberedas noga, även genom samråd där ordförandeskapet, rådets sekretariat och företrädarna för
de europeiska allierade som inte är medlemmar av EU deltar, och genom att relevanta dokument
skickas ut. Mötena kommer att följas upp på lämpligt sätt, bland annat genom att rådets sekretariat
skickar ut diskussionsprotokoll. Syftet med dessa arrangemang är att se till att samråden blir både
uttömmande och intensiva.
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5. Mötena med de 15 + 6, enligt bestämmelserna i Niceöverenskommelserna, kommer att
underlättas genom att permanenta kontaktpersoner utses för KUSP. De europeiska allierade som
inte är medlemmar i EU kan även utse kontaktpersoner för Militära kommittén för att sörja för
dialogen med EUMC och bidra till förberedelserna av möten med de 15 + 6 på nivån
militärföreträdare. De kontaktpersoner som utses för olika EU-organ kommer att kunna ha dagliga
bilaterala kontakter, till stöd för de vanliga samråden med de 15 + 6.

Förbindelser med den militära staben och de nationella högkvarter som deltar i EU-ledda
operationer

6. Natos arrangemang för de EU-medlemsstater som inte är medlemmar i Nato kommer att
ligga till grund för utarbetandet av lämpliga arrangemang i EU:s militära strukturer för de
europeiska allierade som inte är medlemmar i EU, varvid hänsyn kommer att tas till skillnaderna i
de båda organisationernas militära strukturer. Om Nato gör den operativa planeringen kommer de
europeiska allierade som inte är medlemmar i EU att delta fullt ut. Om operativ planering
genomförs i något av de europeiska högkvarteren på strategisk nivå kommer de europeiska allierade
som inte är EU-medlemmar i egenskap av bidragande länder att uppmanas skicka officerare till
detta högkvarter.

Medverkan i EU-ledda övningar

7. EU har inte för avsikt att leda militära övningar på lägre nivå än styrkechefens högkvarter.
Medlemsstaterna kommer även fortsättningsvis att ansvara för övningar på lägre nivå.

8. EU har förbundit sig att föra dialog, samråda och samarbeta med de europeiska allierade
som inte är medlemmar i EU och dessa arrangemang måste också omfatta relevanta övningar.

9. Arrangemang för dessa allierades deltagande i EU:s övningar kommer att spegla de
arrangemang som har beslutats för deras deltagande i EU-ledda operationer. Europeiska allierade
som inte är medlemmar i EU kommer att kunna delta i EU:s övningar där Natos medel och resurser
tas i anspråk. Eftersom de också har möjlighet att delta i EU-ledda operationer där Natos medel och
resurser inte tas i anspråk, kommer det följaktligen också att vara nödvändigt för de europeiska
allierade som inte är medlemmar i EU att medverka i relevanta övningar, och EU måste sörja för
detta. Europeiska allierade som inte är medlemmar i EU bör inbjudas som observatörer vid andra
relevanta övningar som de inte deltar i.

Föreskrifter för deltagande i EU-ledda operationer

10. När alternativen för krishantering tas under övervägande, däribland en eventuell EU-ledd
operation, kommer EU att beakta de intressen och problem som de europeiska allierade som inte är
medlemmar i EU finner angelägna, och samrådet mellan de båda parterna behöver vara tillräckligt
intensivt för att säkerställa detta.
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11. Vid en EU-ledd operation där Natos medel och resurser används kommer de
europeiska allierade som inte är medlemmar i EU att, om de så önskar, delta i operationen och
i planeringen och förberedelsen inför denna i enlighet med de förfaranden som fastställs av Nato.

12. De europeiska allierade som inte är medlemmar i EU kommer efter beslut av rådet att
inbjudas att delta i alla EU-ledda operationer som inte kräver tillgång till Natos medel och resurser.
När rådet fattar beslut om deltagande kommer det att ta hänsyn till säkerhetsfrågorna för de
europeiska allierade som inte är medlemmar i EU. I särskilda fall, när någon av de europeiska
allierade som inte är medlem i EU uttrycker oro över att en planerad, autonom EU-operation
kommer att bedrivas i närheten av en sådan allierad eller kan komma att påverka dess nationella
säkerhetsintressen, kommer rådet att samråda med den allierade och, med beaktande av resultatet av
samrådet, besluta om den allierades deltagande, med hänsyn till de ovan citerade relevanta
bestämmelser i Fördraget om Europeiska unionen och uttalandet i punkt 2.

Medverkan i förberedelse, planering och ledning av en EU-ledd operation

13. Samrådet med de 15 + 6 kan fungera som ett forum där de europeiska allierade som inte är
medlemmar i EU, i egenskap av potentiella bidragande länder i en EU-ledd militär operation, redan
i de tidigaste skedena av en kris kan medverka i en dialog med EU, och även höras vid utarbetandet
av EU:s planering.

14. Kontakter på alla nivåer med de europeiska allierade som inte är medlemmar i EU kommer
att intensifieras allteftersom krisens förstadium utvecklas genom samråd med de 15 + 6 och genom
andra arrangemang. Denna process kommer att vara viktig för diskussionerna om tillfälliga militära
bidrag från de europeiska allierade som inte är medlemmar i EU under den fas som föregår
operationerna samt om relevanta militära faktorer under utarbetandet av strategiska alternativ, för
att bidra till den planering och förberedelse som kommer att ligga till grund för rådets beslut om att
inleda en EU-ledd operation. Detta kommer att göra det möjligt för rådet att, innan det beslutar om
ett militärt alternativ, beakta åsikterna hos de europeiska allierade som inte är medlemmar i EU,
särskilt deras säkerhetsintressen och synpunkter på hur EU skall reagera på krisen.

15. Samrådet bör följaktligen kunna bedrivas gemensamt i ett forum för de 15 + 6, också på
KUSP- och EUMC-nivå, för att diskutera utarbetandet av det operativa konceptet (CONOPS) och
närliggande frågor, exempelvis lednings- och styrkestrukturer. De europeiska allierade som inte är
medlemmar i EU skulle kunna uttrycka sina synpunkter på CONOPS och på sitt eventuella
deltagande, innan rådet fattar beslut om att gå vidare till detaljplaneringen av en operation och om
att formellt inbjuda icke-medlemsstater att delta. Så snart som besluten om icke-medlemsstaters
deltagande är fattade skulle de europeiska allierade som inte är medlemmar i EU som bidragande
länder inbjudas att delta i den operativa planeringen. Vid samrådet i forumet för de 15 + 6 skulle
den pågående detaljplaneringen av operationen samt operationsplanen behandlas.

16. Efter ett rådsbeslut om en militär insats och en konferens om styrkebidrag, skulle
Bidragande länders kommitté kunna upprättas och sammankallas för att diskutera färdigställandet
av de inledande planerna och de militära förberedelserna.
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17. Som föreskrevs i Nice kommer Bidragande länders kommitté att spela en väsentlig roll i den
löpande ledningen av operationen. Den kommer att vara det huvudsakliga forum där de bidragande
nationerna gemensamt kan diskutera frågor om användningen av sina styrkor. Kommittén kommer
att diskutera rapporter och frågor som den operative chefen tar upp och vid behov ge råd till KUSP.
Bidragande länders kommitté fattar genom konsensus beslut om den löpande ledningen av
operationen och lämnar rekommendationer om möjliga anpassningar av operationsplanerna, bland
annat om eventuella anpassningar av målen. Synpunkterna från Bidragande länders kommitté
kommer att beaktas av KUSP när den diskuterar frågor om den politiska styrningen och den
strategiska ledningen av operationen. Rådets sekretariat kommer att utarbeta ett
diskussionsprotokoll från varje möte i Bidragande länders kommitté och det kommer att översändas
till företrädarna för KUSP och EUMC inför nästa möte i respektive kommitté.

18. Den operative chefen kommer att rapportera om operationen till Bidragande länders
kommitté, så att den kan utöva sitt ansvar och spela sin nyckelroll i den löpande ledningen av
operationen.

____________________



BILAGOR

Bulletin 28.10.2002 - SV - PE 323.933

33

BILAGA III

UTTALANDE FRÅN EUROPEISKA RÅDET

Europeiska rådet är upprört och skakat av det pågående gisslandramat på teatern på Melnikovgatan
i Moskva. Våra tankar och vår medkänsla går till alla de civilpersoner som hålls som gisslan, hos
deras familjer och hos Rysslands folk och regering.

Att ta oskyldiga civilpersoner som gisslan är ett fegt och brottsligt terroristdåd som inte kan
försvaras eller motiveras av kampen för en viss sak.

Europeiska rådet fördömer starkt detta terroristdåd och stöder fullt ut den ryska regeringens
ansträngningar att få ett slut på krisen och säkerställa ett snabbt och tryggt frisläppande av gisslan.

Den civiliserade världen står enad i kampen mot terrorismen. Europeiska rådet är berett att
ytterligare utveckla sitt strategiska partnerskap med Ryska federationen, även i kampen mot
terrorismen. Vi ser fram emot att fatta viktiga beslut i detta syfte vid det kommande toppmötet
mellan Ryssland och EU i Köpenhamn.

____________________
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