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ANEXO I

QUESTÕES ORÇAMENTAIS E FINANCEIRAS

A União subscreve o resultado das negociações que determinaram as necessidades de despesas
decorrentes da adesão de novos Estados-Membros, no respeito pelos limites máximos das despesas
relacionadas com o alargamento estabelecidos para o período 2004-2006 pelo Conselho Europeu de
Berlim.

O Conselho Europeu convida a Comissão a ter em conta estas despesas na sua proposta de
ajustamento das Perspectivas Financeiras, a aprovar pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em
conformidade com o ponto 25 do Acordo Interinstitucional, de 6 de Maio de 1999, sobre a
Disciplina Orçamental e a Melhoria do Processo Orçamental.

Com a adesão de 10 novos Estados-Membros em 1 de Maio de 2004, as dotações máximas para
autorizações no âmbito da agricultura, das operações estruturais, das políticas internas e da
administração, para os novos Estados-Membros, deverão ser os montantes agora determinados em
resultado das negociações neste Conselho Europeu, tal como constam do seguinte quadro:

Dotações máximas para autorizações relacionadas com o
alargamento 2004-2006 (para 10 novos Estados-Membros)

(milhões de euros  a preços de 1999)

2004 2005 2006
Rubrica 1 Agricultura
Das quais:

1.897 3.747 4.147

1a � Política Agrícola Comum 327 2.032 2.322
1b � Desenvolvimento rural 1.570 1.715 1.825
Rubrica 2 Acções estruturais após estabilização
Das quais:

6.095 6.940 8.812

Fundos estruturais 3.478 4.788 5.990
Fundo de Coesão 2.617 2.152 2.822
Rubrica 3 Políticas Internas e despesas transitórias adicionais
Das quais:

1.421 1.376 1.351

Políticas existentes 882 917 952
Medidas transitórias de segurança nuclear 125 125 125
Medidas transitórias de desenvolvimento institucional 200 120 60
Medidas transitórias no âmbito de Schengen 286 286 286
Rubrica 5 Administração 503 558 612
Total de dotações máximas para autorizações 9.952 12.657 14.958
(Rubricas 1, 2, 3 e 5)

Estes valores não prejudicam o limite máximo da rubrica 1a, no período 2007-2013, para a União
a 25 estabelecido na Decisão dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros reunidos no
Conselho em 14 de Novembro de 2002, relativa às conclusões da reunião do Conselho Europeu de
Bruxelas, de 24 e 25 de Outubro de 2002.
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O Conselho Europeu considera que os ajustamentos a introduzir nos limites máximos das
Perspectivas Financeiras da UE a 15 para o período 2004-2006, a fim de ter em conta as
necessidades de despesas relacionadas com o alargamento, não deverão exceder � para as rubricas
existentes � os montantes acima definidos.

Além disso, no âmbito dos limites máximos definidos em Berlim para as despesas relacionadas com
o alargamento, deverá ser criada uma nova rubrica temporária X tendo em vista um mecanismo
especial de montantes globais para os fluxos financeiros para o ano de 2004 e uma compensação
orçamental temporária para o período 2004-2006. Os montantes totais agora determinados em
resultado das negociações são os seguintes:

Rubrica X (mecanismo especial para os fluxos financeiros
e compensação orçamental temporária) 2004-2006
(para 10 novos Estados-Membros)

(milhões de euros  a preços de 1999)

2004 2005 2006

Mecanismo especial para os fluxos financeiros 998 650 550
Compensação orçamental temporária 262 479 346

Contudo, o limite máximo correspondente das dotações para pagamentos durante o período 2004-
-2006, na União alargada, deverá manter-se inalterado por referência ao limite máximo
correspondente definido no Quadro A das Conclusões de Berlim. O Conselho Europeu recorda o
ponto 21 do Acordo Interinstitucional, de 6 de Maio de 1999, que estabelece a necessidade de
manter uma relação adequada entre autorizações e pagamentos.

De acordo com a Decisão sobre os recursos próprios, de 29 de Setembro de 2000, os novos Estados-
-Membros contribuirão plenamente para o financiamento das despesas da UE desde o primeiro dia
da adesão, uma vez que o acervo em matéria de recursos próprios passará a aplicar-se aos novos
Estados-Membros a partir da data de adesão.

No que se refere à delimitação das despesas, o Conselho Europeu recorda o ponto 21 do Acordo
Interinstitucional de 6 de Maio de 1999.

O esforço geral de disciplina orçamental determinado pelo Conselho Europeu de Berlim deverá
continuar no período que se inicia em 2007.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DO CONSELHO REUNIDO EM COPENHAGA
EM 12 DE DEZEMBRO DE 2002

O Conselho regista o seguinte:

1. Mantendo-se as actuais condições, os acordos de "Berlim mais" e a respectiva execução
aplicar-se-ão apenas aos Estados-Membros da UE que sejam também membros da NATO ou
partes na Parceria para a Paz e que, por conseguinte, tenham celebrado acordos de segurança
bilaterais com a NATO.

2. O disposto no ponto 1 não afecta os direitos e obrigações que incumbem aos Estados da UE
por força da sua qualidade de membros. Por conseguinte, na ausência de qualquer disposição
específica no Tratado ou num Protocolo anexo (caso particular da Dinamarca), todos os
Estados-Membros da UE participarão plenamente na definição e implementação da PESC da
União, que abrangerá todas as questões relacionadas com a segurança da União, incluindo a
definição progressiva de uma política comum de defesa.

3. A manterem-se as actuais condições, Chipre e Malta não participarão em operações militares
da UE levadas a cabo com recursos da NATO depois de se tornarem membros da UE, o que,
dentro dos limites das regulamentações da UE em matéria de segurança, não afectará o direito
de representantes seus participarem e votarem em instituições e organismos da UE, incluindo
o CPS, relativamente a decisões que não digam respeito à execução daquelas operações.

De igual modo, não será afectado o direito desses países a receberem informações
classificadas da UE, dentro dos limites das regulamentações da UE em matéria de segurança,
desde que essas informações classificadas da UE não contenham nem se refiram a quaisquer
informações classificadas da NATO.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DO CONSELHO EUROPEU SOBRE O MÉDIO ORIENTE

A paz no Médio Oriente constitui um imperativo. O Conselho Europeu apela aos povos israelita e
palestiniano para que ponham termo ao interminável ciclo da violência. Reitera a sua condenação,
veemente e inequívoca, de todos os actos de terrorismo. Os ataques suicidas causam danos
irreparáveis à causa palestiniana. A União Europeia apoia os esforços dos palestinianos que
procuram fazer avançar o processo de reforma e pôr fim à violência. Apela a Israel para que facilite
esses esforços. Reconhecendo embora as preocupações legítimas de Israel com a sua segurança, o
Conselho Europeu apela a este país para que ponha termo ao uso excessivo da força e aos
assassinatos extra-judiciais, que não trazem a segurança à população israelita.

A violência e o confronto devem ceder o lugar às negociações e ao compromisso. A comunidade
internacional, incluindo as partes, partilha uma visão comum de dois Estados � Israel e uma
Palestina independente , viável, soberana e democrática � vivendo lado a lado em paz e segurança
com base nas fronteiras de 1967. Todos os esforços devem agora orientar-se no sentido de transpor
esta visão para a realidade.

Nesta conformidade, o Conselho Europeu atribui a mais alta prioridade à adopção, em
20 de Dezembro deste ano, pelo Quarteto do Médio Oriente, de um roteiro conjunto com um
calendário preciso para a criação de um Estado palestiniano até 2005. A execução do roteiro deve
assentar na realização de progressos paralelos em matéria de segurança e nos domínios político e
económico e deve ser acompanhada de perto pelo Quarteto.

Neste contexto, o Conselho Europeu manifesta a sua grande apreensão pela prossecução de
actividades ilegais no que respeita aos colonatos, que ameaça tornar fisicamente inexequível a
solução da existência de dois Estados. A expansão dos colonatos e as actividades de construção com
ela relacionada � extensamente documentada, nomeadamente pelo Observatório da União Europeia
para os Colonatos � viola o direito internacional, agrava uma situação já de si instável e reforça o
receio dos palestinianos de que Israel não esteja verdadeiramente empenhado em pôr termo à
ocupação, e constitui um obstáculo à paz. O Conselho Europeu insta o Governo de Israel a inverter
a sua política de colonatos e, como primeiro passo, a decretar o congelamento integral e efectivo de
todas as actividades de expansão dos colonatos. Apela a que seja posto termo ao confisco de novas
terras para construção da chamada barreira de segurança.

Têm de ser dados passos decisivos para inverter a grave deterioriação da situação humanitária na
Cisjordânia e na Faixa de Gaza, que está a tornar cada vez mais insuportável a vida da população
palestiniana e a fomentar o extremismo. Devem ser garantidos o acesso para fins humanitários,
assim como a segurança do pessoal de auxílio humanitário e das suas instalações.

Em apoio das reformas nos territórios palestinianos, a UE irá continuar a prestar auxílio orçamental
à Autoridade Palestiniana, no quadro de condições e objectivos claros. A UE apela aos demais
dadores internacionais para que se lhe associem, tendo também em vista esforços coerentes para a
reconstrução. Por seu lado, Israel deve reatar as transferências mensais referentes às receitas fiscais
palestinianas.
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A União Europeia está decidida a prosseguir os trabalhos com os seus parceiros do Quarteto, a fim
de ajudar tanto israelitas como palestinianos a caminharem no sentido da reconciliação, da
realização de negociações e de uma solução definitiva, justa e pacífica para o conflito.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DO CONSELHO EUROPEU SOBRE O IRAQUE

O Conselho Europeu sublinha o seu apoio total e inequívoco à Resolução 1441 do Conselho de
Segurança, de 8 de Novembro de 2002. O objectivo da União Europeia continua a ser o
desarmamento do Iraque no tocante às armas de destruição maciça, de acordo com as resoluções
pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Cabe agora ao Iraque aproveitar esta
última oportunidade para respeitar as suas obrigações internacionais.

O Conselho Europeu regista a aceitação por parte do Iraque da Resolução 1441 e o facto de aquele
país, tal como solicitado, ter apresentado uma declaração sobre os seus programas de
desenvolvimento de armas de destruição maciça e produtos afins.

A UE continuará a apoiar plenamente os esforços envidados pelas Nações Unidas para garantir o
respeito total e imediato da Resolução 1441 pelo Iraque. O papel do Conselho de Segurança na
manutenção da paz e da segurança internacionais deve ser respeitado.

O Conselho Europeu manifesta o seu total apoio às operações de inspecção da UNMOVIC e da
AIEA chefiadas pelos Doutores Blix e El-Baradei. O Conselho Europeu salienta que os inspectores
de armamento  devem poder prosseguir a sua importante missão sem interferências, utilizando todos
os instrumentos ao seu dispor, ao abrigo da Resolução 1441. A UE aguarda a avaliação que farão da
declaração do Iraque.
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