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Το ιρλανδικό δηµοψήφισµα � η συνέχεια

1. Εµείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίσαµε τα αποτελέσµατα του ιρλανδικού
δηµοψηφίσµατος. Ο λαός που κλήθηκε να διατυπώσει την άποψή του έδωσε ένα ηχηρό και
θετικό µήνυµα: διεύρυνση και διεύρυνση τώρα. Το έργο σας αυτό το σαββατοκύριακο θα ήταν
πολύ δυσκολότερο αν το αποτέλεσµα ήταν διαφορετικό. Ο ιρλανδικός λαός επέλεξε τη
διεύρυνση και όχι τον εγωισµό. Με αυτό, ανοίγει ο δρόµος για το ραντεβού της Ένωσης µε την
Ιστορία. Επιθυµώ να συναγάγω τρία ιδιαίτερα στοιχεία που µπορούν να αποτελέσουν
διδάγµατα για το µελλοντικό µας έργο.

2. ∆εν πρέπει να επιτρέψουµε ποτέ πλέον η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να
αποστασιοποιηθεί από την κοινή γνώµη. Η Συνθήκη της Νίκαιας ήταν από τη φύση της ένα
πολύπλοκο κείµενο αλλά αν όλα όσα διακυβεύονται εξηγηθούν και λάβουν δηµοσιότητα µε
σαφήνεια και ειλικρίνεια, από τους ίδιους τους πολιτικούς επί τόπου και όχι από τα κύµατα του
αέρα, η κοινή γνώµη θα ανταποκριθεί θετικά. Και, πέρα από το ότι θα ανταποκριθεί, θα είναι
έτοιµη να προχωρήσει µε µεγάλο διασκελισµό, παραµερίζοντας τα στενά και βραχυπρόθεσµα
συµφέροντα για µια ευρύτερη προοπτική. Η µεγάλη ανατροπή που σηµειώθηκε στην κοινή
γνώµη, µε το «Ναι» να πλειοψηφεί και στις 42 εκλογικές περιφέρειες της Ιρλανδίας,
αποδεικνύει ότι η ιδέα της οικοδόµησης της Ευρώπης µπορεί να εµπνεύσει την κοινή γνώµη. Η
Συνέλευση πρέπει να αντλήσει διδάγµατα διαλόγου, πληροφόρησης και σαφήνειας. Θα
µπορούσα να αξιοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να σας αναπτύξω τις απόψεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου όσον αφορά το έργο της Συνέλευσης· όµως δεν είναι η κατάλληλη στιγµή.

3. Ένα δεύτερο δίδαγµα που πρέπει να συναγάγουµε αφορά το χρονοδιάγραµµα της διεύρυνσης.
Έχει πλέον καταστεί επείγουσα η επίτευξη συµφωνίας όσον αφορά την τοποθέτηση της
Ένωσης επί µιας σειρά θεµάτων. Αν αυτό δεν επιτευχθεί στις Βρυξέλλες, πώς είναι δυνατόν να
αναµένουµε ότι θα επιτευχθεί στο παρά πέντε στην Κοπεγχάγη; Αν φθάσουµε σε
εµβαλωµατικές λύσεις της τελευταίας στιγµής, θα καταλήξουµε σε αποφάσεις της ύστατης
στιγµής σαν κι αυτές στις οποίες καταλήξαµε στο παρελθόν, ακόµη και στη Νίκαια.

4. Ένα τρίτο δίδαγµα αφορά τη στάση του κοινού απέναντι στη διεύρυνση καθεαυτή. Μια από τις
πλέον συνηθισµένες αντιδράσεις που ακούγονταν στα κατώφλια των σπιτιών, στις πάµπ, έξω
από τα εµπορικά κέντρα ήταν η εξής:  «Η Ιρλανδία επωφελήθηκε τα µέγιστα από την Ένωση.
Είναι καιρός να αφήσει και τους άλλους να επωφεληθούν.»
Επρόκειτο για µια γενναιόδωρη απάντηση που βασιζόταν στον ρεαλισµό και την εµπειρία,
καθόσον τα οφέλη που αποκόµισε η Ιρλανδία ωφέλησαν και τους 14, οπότε ο µετασχηµατισµός
των οικονοµιών των 10 θα αποβεί προς όφελος και των 15.

5. Αυτή η γενναιόδωρη αλλά ρεαλιστική απάντηση πρέπει να απεικονιστεί και στις συζητήσεις
που θα έχετε σήµερα, µε βάση τον ιδεαλισµό και το καλώς εννοούµενο ίδιο συµφέρον.
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Η εντολή για διεύρυνση � τα ζητήµατα

6. Θα ήθελα να δηλώσω εξ αρχής την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεύρυνση.
Χαιρετίζουµε τις εκθέσεις της Επιτροπής και συµµεριζόµαστε την κρίση της ότι, µε βάση
αποκλειστικά και µόνο αξιοκρατικά κριτήρια, 10 από τα προς ένταξη κράτη είναι σε θέση να
προσχωρήσουν στην Ένωση από το 2004. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πρέπει πλέον να δώσει
στην Προεδρία και την Επιτροπή σαφή εντολή διαπραγµάτευσης για τα εναποµείναντα
κεφάλαια, χωρίς περαιτέρω νέες προϋποθέσεις, ούτως ώστε στην Κοπεγχάγη να έχουµε
καταλήξει σε συµφωνία σχετικά µε την προσχώρηση των 10 αυτών κρατών. Το ιρλανδικό
δηµοψήφισµα άνοιξε τον δρόµο. Έπεσε και το τελευταίο τούβλο του τείχους του Βερολίνου. Το
σαββατοκύριακο αυτό δεν πρέπει να αρχίσει να υψώνεται και πάλι το Τείχος.

Μια κοντόφθαλµη θεώρηση του εγχειρήµατος της διεύρυνσης δεν θα δηµιουργήσει απλώς νέα
εµπόδια θέτοντας ενδεχοµένως σε κίνδυνο την προσπάθεια αλλά θα περιορίσει και τις ελπίδες
επιτυχίας µιας διευρυµένης Ένωσης και θα επιβραδύνει την προσπάθεια οικονοµικού
µετασχηµατισµού.

7. Είναι αδιανόητο να φανταστούµε ότι η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία, ή
οποιαδήποτε από τα άλλα κράτη, µπορεί να είναι τίποτε άλλο πέρα από δικαιούχοι κονδυλίων
της Ένωσης κατά τα πρώτα χρόνια της συµµετοχής τους.

8. Η Ένωση ανέκαθεν, και απολύτως δικαιολογηµένα, από τις πρώτες κιόλας διευρύνσεις,
εξασφάλιζε στα νέα κράτη µέλη µια εναρκτήρια βοήθεια από τον προϋπολογισµό της: το ποσό
των 25,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ που έχει τεθεί επί τάπητος για διαρθρωτική βοήθεια αποτελεί
το απολύτως ελάχιστο ποσό. Οι προτάσεις είναι οικονοµικώς ανεκτές και βρίσκονται απολύτως
µέσα στο πνεύµα της συµφωνίας του Βερολίνου.

9. Τα αριθµητικά αυτά στοιχεία δεν είναι απλώς εφικτά βάσει των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Βερολίνου για τη µελλοντική χρηµατοδότηση (για 6 και όχι 10 χώρες):
αντιστοιχούν στη δηµοσιονοµική πραγµατικότητα. Οι πληρωµές που είναι απαραίτητες για τη
διεύρυνση, συνολικά, υπολείπονται των αριθµητικών στοιχείων που περιλαµβάνονται στις
δηµοσιονοµικές προοπτικές.

10. Κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήταν απαράδεκτη οιαδήποτε µείωση σε
σχέση µε τις προτάσεις της Επιτροπής για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, τις άµεσες πληρωµές και
τους αντισταθµιστικούς µηχανισµούς. Και οφείλω να σας υπενθυµίσω ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όχι απλώς πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του στις Συνθήκες Προσχώρησης,
αλλά ως σκέλος της αρµόδιας επί του προϋπολογισµού αρχής, πρέπει να εγκρίνει το συνολικό
χρηµατοδοτικό πακέτο. Οιαδήποτε συρρίκνωση των προτάσεων της Επιτροπής θα προξενούσε
αισθήµατα πικρίας στην κοινή γνώµη των υποψηφίων προς ένταξη χωρών. Επί πλέον, και ίσως
και σηµαντικότερο, θα έθετε σε κίνδυνο τις τεράστιες προσπάθειες για οικονοµικό
µετασχηµατισµό που ανέλαβαν οι χώρες αυτές.
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11. Πρέπει να έχουµε µια αίσθηση προοπτικής όσον αφορά το ποιο ακριβώς είναι το διακύβευµα σε
πραγµατικούς όρους. Με βάση λεπτοµερείς κοστολογήσεις, εκτιµάται ότι το πλήρες
δηµοσιονοµικό πακέτο για τη χρηµατοδότηση της διεύρυνσης στο έτος αιχµής που είναι το
2006, θα ανέλθει σε 30 ευρώ κατά κεφαλή στη ∆ανία ή 20 ευρώ κατά κεφαλή στη Γερµανία.
Στην πραγµατικότητα, το διακύβευµα είναι περίπου το ένα χιλιοστό του ΑΕΠ της ΕΕ. Το
εγχείρηµα έχει ένα αντίτιµο, αλλά το αντίτιµο αυτό είναι ανεκτό.

12. Στη γεωργία, είναι πλέον αργά να αρχίσουµε να προσθέτουµε νέους όρους. Όλοι γνωρίζουµε
ότι έχουµε µπροστά µας µια δύσκολη απόφαση σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ: αυτό
είναι αναγκαίο για τις επόµενες δηµοσιονοµικές προοπτικές. Οι πρωτοβουλίες που έλαβαν χθες
η γαλλική και η γερµανική κυβέρνηση, δίνουν κάποιες ελπίδες για τα θέµατα αυτά επειδή
διατυπώνονται µε βάση όρους εκ των υστέρων και όχι ως προϋποθέσεις. Το να ζητούµε την
ανάληψη δεσµεύσεων και εγγυήσεων πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην
Κοπεγχάγη, είναι πρόωρο, µη ρεαλιστικό και περιττό. Χρειάζεται και πάλι να
συνειδητοποιήσουµε την προοπτική.

13. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές οι προσπάθειες που κατέβαλαν οι υποψήφιες χώρες. Ορισµένες
πραγµατοποιούν ιδίοις εξόδοις µεγάλες επενδύσεις στο θέµα των συνοριακών ελέγχων � οι
δικοί µας έλεγχοι Schengen. Σε ορισµένες χώρες, µετά την προσχώρηση ενδεχοµένως να
σηµειωθεί µείωση των γεωργικών εισοδηµάτων και οι διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας
σηµαίνει ότι αυτές θα πρέπει να αναµείνουν χρόνια µέχρις ότου επιτραπεί στους πολίτες τους
να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλο τόπο στην Ένωση, έστω και αν σήµερα είναι
καθαροί εισαγωγείς εργατικού δυναµικού. Σε άλλες περιπτώσεις, πάλι, ίσως να εισπράττουν
λιγότερο και από το ήµισυ της διαρθρωτικής βοήθειας που εισέπραξαν τα προηγούµενα νέα
κράτη µέλη όταν προσχώρησαν.  Αν δεν λάβουµε µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουµε ότι
κανένα από τα νέα κράτη µέλη δεν θα είναι καθαρός εισφορέας κατά τα πρώτα χρόνια µετά την
προσχώρηση, θα είναι πολύ δύσκολο να πείσουµε την κοινή γνώµη. Οι πολιτικοί τους ηγέτες
είναι διατεθειµένοι να αντιµετωπίσουν την πρόκληση αυτή. ∆εν πρέπει εµείς να κάνουµε το
έργο τους «mission impossible».

14. Όσον αφορά την παρακολούθηση, υποστηρίζουµε την προσέγγιση της Επιτροπής η οποία, και
πάλι, βασίζεται στην εκ των υστέρων εκτίµηση. ∆εν τιµωρεί τους εταίρους µας. Καθήκον µας
είναι να επαγρυπνούµε αλλά καθήκον µας είναι επίσης να µην βάζουµε νέα εµπόδια.
Αναµένουµε από τις υποψήφιες χώρες µεγάλο βαθµό συµµόρφωσης προς το κοινοτικό
κεκτηµένο αλλά δεν πρέπει να ζητάµε υψηλότερες προδιαγραφές από αυτές που ισχύουν για
µας.
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15. Όσον αφορά το θεσµικό κεφάλαιο, επιθυµώ να επισηµάνω δύο σηµεία: έχουµε ήδη αναφέρει
την κατηγορηµατική µας άποψη ότι η κατανοµή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
πρέπει να αντικατοπτρίζει σαφώς τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Η άποψη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι όταν στην Νίκαια αποφασίστηκε η κατανοµή των εδρών,
για ορισµένες από τις υποψήφιες χώρες η συµφωνία δεν ήταν επεξεργασµένη. Αν τώρα που
πλησιάζουµε στα Χριστούγεννα, ο ∆ανός Πρωθυπουργός βρει τρόπο να λειτουργήσει ως Άγιος
Βασίλης ανταποκρινόµενος στις θεµιτές ανησυχίες ορισµένων υπό ένταξη κρατών, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διατεθειµένο να τον υποστηρίξει αποφασιστικά. ∆εύτερον, στο
πνεύµα των ανοικτών σχέσεων µεταξύ των θεσµικών οργάνων, όσον αφορά το θέµα των εδρών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη µεταβατική περίοδο 2004 - 2009, µέχρις ότου
συµµετάσχουν η Βουλγαρία και η Ρουµανία, θα ήµουν ευγνώµων αν τηρούµουν ενήµερος των
συζητήσεων που γίνονται στο Συµβούλιο σε σχέση µε το θέµα αυτό, και αν µου δινόταν η
ευκαιρία να διατυπώσω την άποψή µου πριν από την τελική διατύπωση των θέσεων.

Άλλα θέµατα σχετικά µε τη διεύρυνση

16. Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη διατήρηση της
ρύµης, µε αναβάθµιση του χάρτη πορείας, ορίζοντας ηµεροµηνία στόχο για την ένταξη και
αυξάνοντας την προενταξιακή βοήθεια που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του
εγχειρήµατος.

17. Όσον αφορά την Τουρκία, σηµειώνουµε τη σηµαντική πρόοδο που πραγµατοποιήθηκε στην
Τουρκία τους τελευταίους µήνες πριν από τις εκλογές, και ελπίζουµε ότι οι συνοµιλίες µε τη
νέα κυβέρνηση που θα εκλεγεί στην Τουρκία, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των
προσπαθειών προς την κατεύθυνση της µεταρρύθµισης, ούτως ώστε το συντοµότερο δυνατόν
να υπάρξει αντικειµενική αξιολόγηση.

18. Όσον αφορά την Κύπρο, τα συµπεράσµατα της Σεβίλλης οµιλούν περί προτιµήσεως για
επανένωση της Κύπρου. Πιστεύω ότι θα βρείτε διατυπώσεις που θα ανανεώνουν την
υποστήριξη σε όλα τα βήµατα που γίνονται προς την κατεύθυνση της επίτευξης συµφωνίας, µε
ιδιαίτερη έµφαση στον κατεπείγοντα χαρακτήρα.

19. Το Καλίνινγκραντι έχει περιληφθεί στη σηµερινή σας ηµερήσια διάταξη. Προφανώς, οι
διαπραγµατεύσεις είναι ένα θέµα που αφορά το Συµβούλιο και την Επιτροπή. Εµείς δεν
διαθέτουµε διαπραγµατευτική εντολή. Όµως, παρατήρησα ότι το θερµόµετρο ανέβηκε στη
ρητορική για το θέµα αυτό, ακόµη και στη Ρωσική Κρατική ∆ούµα. Γιαυτό, ανέλαβα την
πρωτοβουλία να προσκαλέσω τους προέδρους όλων των κοινοβουλίων των εµπλεκοµένων
χωρών (τον Πρόεδρο της Ρωσικής Κρατικής ∆ούµας, τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της
Ρωσικής Οµοσπονδίας, τον Πρόεδρο της Περιφερειακής ∆ούµας του Καλίνινγκραντ, τον
Πρόεδρο της Πολωνικής Sejm, τον Πρόεδρο της Πολωνικής Γερουσίας, τον Πρόεδρο της
Λιθουανικής Seimas) σε µια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και για να συνειδητοποιήσει ο
κόσµος ότι είµαστε διατεθειµένοι να δεσµευτούµε, χωρίς προκαταλήψεις, σε ορισµένες βασικές
αρχές. Κατά την άποψή µου είναι σαφές ότι η λύση του προβλήµατος έγκειται στη σαφή
αναγνώριση της κυριαρχίας της Λιθουανίας και τον σεβασµό της αξιοπρέπειας της Ρωσίας.
Χαιρετίζουµε το έργο που έχει επιτελέσει στον τοµέα αυτό το Συµβούλιο, στον βαθµό που
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σέβεται τις αρχές αυτές. Εφόσον η Λιθουανία τηρήσει τους γενικούς όρους, πρέπει να δοθούν
εγγυήσεις ότι θα περιληφθεί το ταχύτερο δυνατόν στο Σένγκεν. Πρέπει να αξιοποιήσουµε την
ευκαιρία αυτή ως γραµµή πλεύσης και για τις σχέσεις µε τη Ρουµανία, αναπτύσσοντας έντονη
συνεργασία στην περιοχή. Η Επιτροπή ανέλαβε πρωτοβουλία στο πλαίσιο της σουηδικής
προεδρίας, η οποία όπως έχει µείνει µέχρις στιγµής αναπάντητη. Τώρα έχουµε την ευκαιρία να
προωθήσουµε την υπόθεση. Μια άλλη πτυχή που µπορούµε να επισηµάνουµε είναι ότι η υπόθεση
αυτή αποτελεί, µεταξύ άλλων, µια δοκιµασία για τη συνοχή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας. Αν τα κράτη µέλη δεν συνειδητοποιήσουν ότι αντί να παρουσιάζουν ένα
κοκτέηλ από εθνικές εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να λειτουργούν ως Ένωση, τότε οι επιτυχίες θα
υπονοµευθούν και θα τεθούν σε κίνδυνο οι προοπτικές.

∆ιοργανική συνεργασία

20. Στο σηµείο αυτό, επιτρέψτε µου να διατυπώσω µια γενική παρατήρηση. Η δανική προεδρία
κατέβαλε µεγάλες προσπάθειες για την ενίσχυση των δεσµών µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και άνοιξε νέους δρόµους. Αποφάσισε να καταβάλω από τώρα µέχρι της ∆ιάσκεψη της
Κοπεγχάγης µεγαλύτερες προσπάθειες για την επίτευξη διοργανικής συµφωνίας για βελτίωση
της νοµοθεσίας, τουλάχιστον στους τοµείς επί των οποίων µπορούµε να συµφωνήσουµε,
πράγµα που είναι ρεαλιστικό, σέβεται τα δικαιώµατα των οργάνων αλλά επιτυγχάνει
χειροπιαστά αποτελέσµατα όσον αφορά την ποιότητα της διαδικασίας νοµοθέτησης που
ακολουθούµε. Όσον αφορά την παγίωση και την κωδικοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου,
που αποτελεί θέµα το οποίο έχει επανειληµµένως τεθεί στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου κατά την τελευταία δεκαετία, πρέπει να οµολογήσω ότι η πρόοδος είναι πολύ
περιορισµένη. Έχουµε πλέον ανάγκη από ένα φιλόδοξο πρόγραµµα µε σαφή στοχοθέτηση
ηµεροµηνιών, ούτως ώστε ο µεγάλος όγκος της νοµοθεσίας της ΕΕ να λάβει εύχρηστες
διαστάσεις. Αυτό πρέπει να αποτελέσει συµβόλαιο που θα αναλάβουµε έναντι των πολιτών για
την απλοποίηση της Ευρώπης. Θα αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό και ορατό τρόπο επιβεβαίωσης
της σηµειούµενης προόδου.

21. Σηµαντικό έργο έχει επίσης επιτελεστεί και όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα και την
παροχή ευαίσθητων πληροφοριών στο Κοινοβούλιο για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφάλειας. Αυτή τη βδοµάδα υπερψηφίσαµε µια συµφωνία. Έχουµε επίγνωση του
χρονοδιαγράµµατος που έχει τεθεί. Αν την προσεχή εβδοµάδα µας επιβεβαιώσετε τη συµφωνία
σας επί του κειµένου αυτού, το οποίο παρέχει όλα τα αναγκαία εχέγγυα για την διαχείριση των
ευαίσθητων πληροφοριών, τότε θα αποσύρω την προσφυγή που έχουµε υποβάλει κατά του
Συµβουλίου ενώπιον του ∆ικαστηρίου. Είναι ένα καλό παράδειγµα πρωτοκαθεδρίας της
πολιτικής αλλά προσδοκώ επίσης να καταλήξουµε σύντοµα σε συµφωνία όσον αφορά την
πρόσβαση στα έγγραφα του τρίτου πυλώνα (∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων) που,
κατά την άποψή µου, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της συµφωνίας που ισχύει σήµερα.
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22. Στη Σεβίλλη, είχα αναφέρει ότι επιθυµούσα να επανέλθω σε ένα θέµα εξαιρετικής σηµασίας για
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση: το Καθεστώς των
Μελών. ∆εν έχω διαπραγµατευτική ούτε διερευνητική εντολή. Γιαυτό, πρέπει να εκτιµήσω αν
θα οδηγήσω το στράτευµα πάνω στον λόφο, κάτι που δεν θα πράξω αν, όπως σύµφωνα µε την
παράδοση έκανε ο Μέγας ∆ούκας του Γιορκ, πρέπει να το οδηγήσω και πάλι πίσω. Εκτιµώ
πάρα πολύ τη θετική αντίδραση που υπήρξε µέχρι σήµερα. Πρέπει να επιταχυνθούν οι επαφές
σε επίπεδο των αντιστοίχων διευθυντών των ιδιαιτέρων γραφείων, ούτως ώστε να υποβάλω
έκθεση στο Κοινοβούλιο µε βάση τις ενδεικτικές  παρατηρήσεις που µου διατυπώσατε.

Ραντεβού µε την Ιστορία

23. Όπως είπα και στην αρχή, µε το δηµοψήφισµα της Ιρλανδίας το περασµένο Σάββατο, ήρθη το
µεγαλύτερο πολιτικό εµπόδιο που υπήρχε για τη διεύρυνση. Αυτό που απαιτείται σε αυτή τη
∆ιάσκεψη Κορυφής είναι να δοθεί σαφής εντολή στην Επιτροπή και την Προεδρία, ούτως ώστε
να φθάσουµε στο τέρµα. Είναι προς το συµφέρον όλων των κρατών µελών τα οφέλη που θα
υπάρξουν στους τοµείς της ασφάλειας, της δηµοκρατίας, της αλληλεγγύης, της επισιτιστικής
ασφάλειας, της πυρηνικής ασφάλειας, της ενδυνάµωσης της φωνής  των Ευρωπαίων στον
κόσµο � οφέλη που µπορεί να φέρει η διεύρυνση � να µην τεθούν σε κίνδυνο από απατηλά
συµπεράσµατα, που σηµαίνει ότι οι διαπραγµατευτές ενδέχεται να χάσουν το ιστορικό
ραντεβού της Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο.

Έφθασε πλέον η στιγµή να αδράξουµε την ευκαιρία και να ολοκληρώσουµε το εγχείρηµα αυτό
µε τις τόσες προκλήσεις που ενέχει, οι οποίες δεν πρέπει να υποτιµηθούν, αλλά ούτε και να
υπερτιµηθούν στην ευρύτερη κλίµακα των γεγονότων.

Βρισκόµαστε ενώπιον της πραγµατικής επιλογής για διεύρυνση. Ποια θα είναι η στάση µας; Η
ήπειρός µας ήταν χωρισµένη από ένα σιδηρούν παραπέτασµα που είχαν υψώσει καταπιεστικές
δυνάµεις που επεβίωσαν από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Αν τώρα, για λόγους πολιτικής
βούλησης και επιλογής, σηµατοδοτήσουµε την πρόθεσή µας για διατήρηση του χωρισµού, τότε
θα σπείρουµε πικρή σοδειά. Ό,τι έσπειρες θα θερίσεις και µάλιστα σε έναν όλο και πιο ασταθή
και ανασφαλή κόσµο, µε την ύβρη της τροµοκρατίας να ελλοχεύει σε όλες τις γωνιές του
πλανήτη. Είναι µια πρόκληση αυτής της γενιάς των ευρωπαίων ηγετών. Πρέπει να
αντιληφθούµε ότι αν την κρίσιµη στιγµή επιλέξουµε να µη συµβιβαστούµε, επιλέγουµε να
απελευθερώσουµε τις δυνάµεις του σκότους. Ας αφήσουµε το φως να λάµψει.

___________________
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2002. Της συνόδου
προηγήθηκε παρουσίαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Pat Cox,
ακολουθούµενη από ανταλλαγή απόψεων για τα κύρια σηµεία της ηµερήσιας διάταξης.

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρουσιάσθηκε έκθεση από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης,
κ. Valéry Giscard d�Estaing, σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών της. Με βάση την έκθεση αυτή,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είχε ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την εξέλιξη των συζητήσεων.

I. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

1. Η ιστορική διαδικασία που δροµολογήθηκε στην Κοπεγχάγη το 1993 για την υπέρβαση των
διαιρέσεων σε όλη την ήπειρό µας είναι έτοιµη να καρποφορήσει. Αποτελεί φόρο τιµής στο
όραµα και τις προσπάθειες των υποψήφιων χωρών και των κρατών µελών το γεγονός ότι η
µεγαλύτερη έως τώρα διεύρυνση της Ένωσης βρίσκεται πλέον προ των θυρών.

Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικρότησε θερµά το θετικό αποτέλεσµα του
ιρλανδικού δηµοψηφίσµατος. Το αποτέλεσµα άνοιξε τον δρόµο για να ολοκληρωθεί η
επικύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας ώστε να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του προσεχούς έτους.

Με βάση τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε αποφάσεις που θα δώσουν τη
δυνατότητα στην Ένωση να παρουσιάσει στα υποψήφια κράτη διαπραγµατευτικές θέσεις για
όλα τα εκκρεµή ζητήµατα µέχρι τις αρχές Νοεµβρίου το αργότερο, µε στόχο να
ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε τις πρώτες χώρες στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Κοπεγχάγης, τον ∆εκέµβριο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθόρισε επίσης
κατευθυντήριες γραµµές για τη συνέχιση της διαδικασίας µε τις χώρες που δεν
περιλαµβάνονται στην πρώτη διεύρυνση.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2. Η Ένωση προσυπογράφει τα συµπεράσµατα και τις συστάσεις της Επιτροπής ότι η Κύπρος,
η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η
Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία πληρούν τα πολιτικά κριτήρια και θα είναι σε θέση να
εκπληρώσουν τα οικονοµικά κριτήρια και να αναλάβουν τις υποχρεώσεις της ιδιότητας του
µέλους από την αρχή του 2004.

3. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη γενική πρόοδο που
σηµειώθηκε στις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης, καθώς επίσης και στη µεταφορά του
κεκτηµένου στις εθνικές νοµοθεσίες και την εφαρµογή του, και τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν
κατά τις διαπραγµατεύσεις οι υποψήφιες χώρες, η Ένωση επιβεβαιώνει την
αποφασιστικότητά της να ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες αυτές στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης στις 12-13 ∆εκεµβρίου και να υπογράψει τη Συνθήκη
Προσχώρησης στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2003.
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4. Η Ένωση επαναλαµβάνει ότι προτιµά να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση µια επανενωµένη
Κύπρος, µε βάση µια συνολική διευθέτηση, και απευθύνει έκκληση στους ηγέτες της
ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας να επωφεληθούν της ευκαιρίας και να
καταλήξουν σε συµφωνία πριν από το τέλος των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης εφέτος.
Η Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει την πλήρη υποστήριξή της στις ουσιαστικές προσπάθειες
του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για την επίτευξη λύσης, σύµφωνα µε τις
σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα προσαρµόσει τους όρους µιας τέτοιας συνολικής διευθέτησης στη Συνθήκη
Προσχώρησης ευθυγραµµιζόµενη µε τις αρχές µε βάση τις οποίες ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εάν δεν επιτευχθεί λύση, οι αποφάσεις που θα ληφθούν τον ∆εκέµβριο από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης θα βασίζονται στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Ελσίνκι του 1999.

5. Η Ένωση συµφωνεί µε την αξιολόγηση της Επιτροπής για τις προόδους που
πραγµατοποίησαν η Βουλγαρία και η Ρουµανία. Λαµβανοµένου υπόψη του περιεκτικού και
αµετάκλητου χαρακτήρα της διαδικασίας διεύρυνσης και µε βάση το έγγραφο στρατηγικής
της Επιτροπής, το Συµβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να προετοιµάσουν, σε στενή
συνεννόηση µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, τις αποφάσεις που είναι αναγκαίο να ληφθούν
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης όσον αφορά κατά πρώτον τις λεπτοµερείς
πορείες διαδροµής, καθώς και χρονοδιαγράµµατα, και εν συνεχεία την αυξηµένη
προενταξιακή βοήθεια ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία προσχώρησης αυτών των χωρών.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία,
στις προσπάθειές τους να επιτύχουν το στόχο της ένταξης το 2007.

6. Η Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τα σηµαντικά βήµατα που πραγµατοποίησε η
Τουρκία προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης
και για το γεγονός ότι η Τουρκία σηµείωσε πρόοδο στα οικονοµικά κριτήρια και στην
ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο, όπως αναφέρεται στην τακτική έκθεση της Επιτροπής. Τούτο
έχει προωθήσει την έναρξη διαπραγµατεύσεων προσχώρησης µε την Τουρκία. Η Ένωση
ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική της διαδικασία και να
πραγµατοποιήσει περαιτέρω συγκεκριµένα βήµατα προς την κατεύθυνση της εφαρµογής, τα
οποία θα προωθήσουν την προσχώρηση της Τουρκίας σύµφωνα µε τις ίδιες αρχές και τα ίδια
κριτήρια µε αυτά που εφαρµόζονται στα άλλα υποψήφια κράτη. Το Συµβούλιο καλείται να
προετοιµάσει εγκαίρως για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τα στοιχεία που
χρειάζονται ώστε να ληφθεί απόφαση για το επόµενο στάδιο της υποψηφιότητας της
Τουρκίας, µε βάση το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής και σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων του Ελσίνκι, του Λάκεν και της Σεβίλλης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

7. Η Ένωση υιοθετεί τις προτάσεις της Επιτροπής που περιλαµβάνονται στο έγγραφο
στρατηγικής σχετικά µε τη συνέχιση της παρακολούθησης µετά την υπογραφή της Συνθήκης
Προσχώρησης. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα καταρτίσει, έξι µήνες πριν από την
προβλεπόµενη ηµεροµηνία προσχώρησης, έκθεση προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στην οποία θα παρακολουθείται η περαιτέρω πρόοδος ως προς την υιοθέτηση,
την εφαρµογή και την επιβολή του κεκτηµένου από τα κράτη που προσχωρούν, σύµφωνα µε
τις δεσµεύσεις τους.
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8. Επιπλέον, η Ένωση υιοθετεί τις προτάσεις της Επιτροπής σύµφωνα µε τις οποίες πρέπει να
προβλεφθούν στη Συνθήκη Προσχώρησης, εκτός από µια γενική ρήτρα οικονοµικής
διασφάλισης, και δύο ειδικές ρήτρες διασφάλισης σχετικά µε τη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς περιλαµβανοµένων και όλων των τοµεακών πολιτικών που αφορούν οικονοµικές
δραστηριότητες µε διασυνοριακές συνέπειες και τον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των
Εσωτερικών Υποθέσεων. Για χρονικό διάστηµα µέχρι και τριών ετών µετά την προσχώρηση,
θα µπορεί να γίνει επίκληση µιας ρήτρας διασφάλισης έπειτα από αιτιολογηµένη αίτηση
οποιουδήποτε κράτους µέλους ή κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Τα µέτρα που θα
λαµβάνονται µε βάση τη γενική ρήτρα οικονοµικής διασφάλισης θα µπορούν να αφορούν
οποιοδήποτε κράτος µέλος. Τα µέτρα µε βάση τις δύο ειδικές ρήτρες διασφάλισης θα
µπορούν να αφορούν τα νέα κράτη µέλη τα οποία δεν θα έχουν εφαρµόσει τις δεσµεύσεις που
έχουν αναληφθεί στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων. Θα µπορεί να γίνει επίκληση µια
ρήτρας διασφάλισης ακόµη και πριν από την προσχώρηση µε βάση τα συµπεράσµατα από
την παρακολούθηση και να τεθεί η ρήτρα σε ισχύ από την πρώτη ηµέρα της προσχώρησης.
Η διάρκεια αυτών των µέτρων θα µπορεί να παραταθεί πέραν της τριετίας. Τα αρµόδια
όργανα θα καθορίσουν τη θέση της Ένωσης για το θέµα αυτό κατά τις διαπραγµατεύσεις
προσχώρησης. Η Επιτροπή θα ενηµερώσει εγκαίρως το Συµβούλιο πριν από την ανάκληση
των µέτρων διασφάλισης και θα λάβει δεόντως υπόψη της τυχόν παρατηρήσεις του
Συµβουλίου ως προς το θέµα αυτό.

9. Η Ένωση προσυπογράφει την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί ειδική µεταβατική
διευκόλυνση για τη δηµιουργία θεσµών µε σκοπό να συνεχιστεί η διαδικασία δηµιουργίας
διοικητικής και δικαστικής υποδοµής των νέων κρατών µελών.

∆ηµοσιονοµικά και οικονοµικά θέµατα (2004-2006)

10. Πρέπει να τηρηθεί το ανώτατο όριο των δαπανών που συνδέονται µε τη διεύρυνση, όπως
καθορίσθηκε για την περίοδο 2004-2006 από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου.

11. Οι δαπάνες της Ένωσης πρέπει να εξακολουθήσουν να τηρούν τόσο την επιταγή της
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και της αποτελεσµατικότητας των δαπανών όσο και την ανάγκη
να εξασφαλισθεί ότι η διευρυµένη Ένωση θα διαθέτει επαρκείς πόρους για την οµαλή
ανάπτυξη των πολιτικών που εφαρµόζει προς όφελος όλων των πολιτών της.

(α) Άµεσες πληρωµές

12. Χωρίς να προδικάζονται οι µελλοντικές αποφάσεις σχετικά µε την ΚΓΠ και τη
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά το 2006 ούτε τα τυχόν αποτελέσµατα από την
εφαρµογή της παραγράφου 22 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Βερολίνου ή οι διεθνείς δεσµεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, µεταξύ
άλλων κατά την έναρξη του Γύρου της Ντόχα για την Ανάπτυξη, θα προβλεφθούν άµεσες
πληρωµές σύµφωνα µε το κάτωθι πρόγραµµα αυξήσεων, οι οποίες θα εκφράζονται ως
ποσοστό του επιπέδου τέτοιων πληρωµών στην Ένωση :

2004 : 25%
2005 : 30%
2006 : 35%
2007 : 40%
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και κατόπιν σε αυξήσεις 10% ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα νέα κράτη µέλη το 2013 θα
φθάσουν στο επίπεδο υποστήριξης που θα ισχύει τότε στην τωρινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιπλέον, το σύστηµα για τους µικρούς αγρότες δεν θα ισχύσει.

Η σταδιακή εφαρµογή των άµεσων πληρωµών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε πλαίσιο
δηµοσιονοµικής σταθερότητας, στο οποίο οι συνολικές ετήσιες δαπάνες που συνδέονται µε
την αγορά και οι άµεσες πληρωµές σε µία Ένωση 25 κρατών δεν θα µπορούν - κατά την
περίοδο 2007-2013 - να υπερβαίνουν σε πραγµατικές τιµές το ανώτατο όριο του υποτοµέα 1α
για το έτος 2006, το οποίο συµφωνήθηκε στο Βερολίνο για την ΕΕ των 15 και το
προτεινόµενο αντίστοιχο ανώτατο όριο δαπανών για τα νέα κράτη µέλη για το έτος 2006.
Οι συνολικές δαπάνες σε ονοµαστικές τιµές, όσον αφορά τις δαπάνες που συνδέονται µε την
αγορά και τις άµεσες πληρωµές για κάθε έτος της περιόδου 2007-2013, θα διατηρηθούν κάτω
από το προαναφερθέν ανώτατο όριο του 2006 επαυξηµένο κατά 1% ετησίως.

Οι ανάγκες των παραγωγών που διαµένουν στις µειονεκτικές περιοχές της τωρινής
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διαφυλαχθούν. Η πολυλειτουργική γεωργία θα διατηρηθεί
σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Λουξεµβούργου του 1997 και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου
του 1999.

(β) Συνολικό επίπεδο της χρηµατοδότησης των ∆ιαρθρωτικών ∆ράσεων

13. Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής
που θα προστεθούν στον τοµέα 2 ενόψει της διεύρυνσης θα πρέπει να ανέρχονται σε
23 δισεκατοµµύρια ευρώ για τη συγκεκριµένη περίοδο, τα οποία θα κατανεµηθούν µεταξύ
των νέων κρατών µελών σύµφωνα µε τις σχετικές κοινές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έχουν συµφωνηθεί µε τα υποψήφια κράτη.

(γ) Ίδιοι πόροι και ανισορροπίες του προϋπολογισµού

14. Το κεκτηµένο στον τοµέα των ιδίων πόρων θα εφαρµοσθεί στα νέα κράτη µέλη από την
προσχώρησή τους.

Εάν η προβλεπόµενη ισορροπία των χρηµατικών ροών µε τον προϋπολογισµό της
Κοινότητας σε σύγκριση µε το 2003 είναι αρνητική για τα διάφορα υποψήφια κράτη όσον
αφορά την περίοδο 2004-2006, θα προσφερθεί προσωρινή δηµοσιονοµική αντιστάθµιση,
η οποία θα περιλαµβάνει κατ� αποκοπήν, φθίνουσες και προσωρινές πληρωµές στο τµήµα
δαπανών του προϋπολογισµού της ΕΕ. Τα ποσά θα καθορισθούν έως το τέλος των
διαπραγµατεύσεων βάσει της µεθόδου που συµφωνήθηκε από το Συµβούλιο στις
22 Οκτωβρίου 2002 και θα περιληφθούν στην Πράξη Προσχώρησης. Οι εν λόγω
αντισταθµίσεις θα πρέπει να παραµείνουν εντός των ετήσιων περιθωρίων έως τα ανώτατα
όρια του Βερολίνου για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωµών
ενόψει της διεύρυνσης.

ο
ο          ο
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15. Η γενική προσπάθεια για δηµοσιονοµική πειθαρχία που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Βερολίνου θα πρέπει να συνεχισθεί κατά την περίοδο που αρχίζει το 2007.

ο
ο          ο

16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τον καθορισµό
των κοινών θέσεων της ΕΕ, όπως προκύπτουν από τις προετοιµασίες του Συµβουλίου
Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων και παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι.

ο
ο          ο

ΙΙ. ΚΑΛΙΝΙΝΓΚΡΑΝΤ

17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τα συµπεράσµατα της συνόδου του στη Σεβίλλη τον
Ιούνιο του 2002.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, σηµειώνοντας το στόχο της περαιτέρω ανάπτυξης της
στρατηγικής εταιρικής σχέσης µεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, συµφωνεί να καταβάλει
ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να καθησυχάσει όλους τους ενδιαφεροµένους ως προς το θέµα
της µελλοντικής διέλευσης των προσώπων µεταξύ της περιοχής του Καλίνινγκραντ και της
λοιπής Ρωσίας.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι όλα τα µέρη πρέπει να τηρούν πλήρως το κυριαρχικό
δικαίωµα κάθε κράτους να διαφυλάσσει την ασφάλεια των πολιτών του µε τον έλεγχο των
συνόρων του και της κυκλοφορίας προσώπων και εµπορευµάτων στην επικράτειά του και
µέσω αυτής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επισηµαίνει το δικαίωµα κάθε κράτους να εισάγει
θεωρήσεις, µεταξύ άλλων και για τη διέλευση.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την ιδιόµορφη κατάσταση της περιοχής του
Καλίνινγκραντ ως τµήµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει το συµπέρασµα του Συµβουλίου Γενικών
Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 22ας Οκτωβρίου 2002 σχετικά µε το
Καλίνινγκραντ.
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ΙΙΙ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ-ΝΑΤΟ

18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε για τις πρακτικές ρυθµίσεις εφαρµογής των διατάξεων
της Νίκαιας (πρβ. Παράρτηµα ΙΙ) σχετικά µε τη συµµετοχή των ευρωπαϊκών µελών του
ΝΑΤΟ που δεν είναι µέλη της ΕΕ. Η εφαρµογή των διατάξεων της Νίκαιας σχετικά µε τη
συµµετοχή των ευρωπαϊκών µελών του ΝΑΤΟ που δεν είναι µέλη της ΕΕ, θα καταστεί
δυνατή µε τις σχετικές αποφάσεις όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του ΝΑΤΟ.

19. Με αυτή την ευκαιρία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθύµισε ότι τόσο οι εν λόγω πρακτικές
ρυθµίσεις και αποφάσεις όσο και η εφαρµογή τους θα τηρούν πάντοτε τις διατάξεις της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως δε εκείνες που αφορούν τους στόχους και τις
αρχές της ΚΕΠΠΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 ΣΕΕ 1. Θα τηρούν επίσης τα σχετικά
συµπεράσµατα και κείµενα που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (πρβ. παράγραφο 22
κατωτέρω).

                                                
1 «1. Η Ένωση καθορίζει και εφαρµόζει µια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική

ασφαλείας η οποία καλύπτει όλους τους τοµείς της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας και της οποίας στόχοι είναι :
- η διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεµελιωδών συµφερόντων, της ανεξαρτησίας
και της ακεραιότητας της Ένωσης σύµφωνα µε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των
Ηνωµένων Εθνών,
- η ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης υπό όλες τις µορφές της,
- η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφαλείας, σύµφωνα µε τις
αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και σύµφωνα µε τις
αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη των Παρισίων,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα,
- η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας,
- η ανάπτυξη και η εδραίωση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο
σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών.

2. Τα κράτη µέλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφυλάκτως την κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφαλείας της Ένωσης, µε πνεύµα πίστης και αµοιβαίας αλληλεγγύης.
Τα κράτη µέλη εργάζονται οµού για την ενίσχυση και ανάπτυξη της αµοιβαίας
πολιτικής τους αλληλεγγύης. Απέχουν από κάθε δράση αντίθετη προς τα συµφέροντα
της Ένωσης ή ικανή να θίξει την αποτελεσµατικότητά της ως συνεκτικής δύναµης στις
διεθνείς σχέσεις.

Το Συµβούλιο µεριµνά για την τήρηση αυτών των αρχών.»
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20. Εξυπακούεται επίσης ότι δεν θα αναληφθεί δράση που ενδέχεται να παραβιάσει τις αρχές του
Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και τις αρχές του Χάρτη για την διαφύλαξη της
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την αποχή από
απειλές για χρήση βίας ή από την προσφυγή σε αυτήν, δεδοµένου ότι τόσο η Συνθήκη ΕΕ
όσο και η Βορειοατλαντική Συµµαχία έχουν οικοδοµηθεί πάνω σε αυτές τις αρχές, οι οποίες
εφαρµόζονται αναλόγως σε όλα τα µέλη.

21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθύµισε επίσης ότι η ΕΕ ορίζει ότι η πολιτική της Ένωσης κατά
την έννοια του άρθρου 17 της ΣΕΕ δεν θίγει την ιδιαιτερότητα της πολιτικής ασφάλειας και
άµυνας ορισµένων κρατών µελών. Η Προεδρία σηµείωσε ότι η ∆ανία επέστησε την προσοχή
στο Πρωτόκολλο υπ� αριθ. 5 της Συνθήκης ΕΕ για τη θέση της ∆ανίας.

22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έδωσε εντολή στον Γενικό Γραµµατέα / Ύπατο Εκπρόσωπο
κ. Javier Solana, να ενεργήσει δεόντως για την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ το συντοµότερο δυνατόν.

23. Η Προεδρία, από κοινού µε τον Γενικό Γραµµατέα / Ύπατο Εκπρόσωπο κ. Javier Solana, θα
υποβάλει σε περίπου δύο ή τρεις εβδοµάδες έκθεση για τα αποτελέσµατα των προσπαθειών
αυτών, βάσει των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκδώσει τις απαραίτητες αποφάσεις.

IV. ΠΓ∆Μ

24. Κατόπιν των συζητήσεων του ΓΓ/ΥΕ µε τον Πρόεδρο κ. Trajkovski, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο τόνισε ξανά ότι είναι πρόθυµο να αναλάβει από τις 15 ∆εκεµβρίου τη στρατιωτική
διοίκηση της δύναµης του ΝΑΤΟ στην ΠΓ∆Μ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από τα
αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν όλες τις λύσεις που είναι
απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου αυτού. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµείωσε ότι η
ανάληψη αυτή θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του εταιρικού πνεύµατος που έχει
καθιερωθεί µεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, εάν επιτευχθεί
εγκαίρως συµφωνία.

V. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε τη δήλωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

∆ηµοσιονοµικά και οικονοµικά θέµατα :

(α) Συνολικό επίπεδο της χρηµατοδότησης των ∆ιαρθρωτικών ∆ράσεων

1. Tα υποψήφια κράτη θα πρέπει να εντείνουν και να επιταχύνουν την προετοιµασία τους, ώστε
να µπορέσουν να υποβάλουν στην Επιτροπή την αίτηση συνδροµής τους, έγγραφα
προγραµµατισµού και σχέδια για το Ταµείο Συνοχής, κατά τρόπο ώστε να µπορούν να
εγκριθούν στις αρχές του 2004. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα συνεχίσουν να
προσφέρουν κάθε δυνατή συνδροµή εν προκειµένω. Η Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε η
διαδικασία έγκρισης των εγγράφων προγραµµατισµού και των αιτήσεων πληρωµών να είναι
όσο το δυνατόν ταχύτερη.

2. Προκειµένου να καλυφθούν οι σηµαντικές ανάγκες νέων υποδοµών στους τοµείς των
µεταφορών και του περιβάλλοντος οι οποίες έχουν διαπιστωθεί όσον αφορά τα υποψήφια
κράτη, το ένα τρίτο της συνολικής χρηµατοδότησης των διαρθρωτικών δράσεων θα
αφιερωθεί στο Ταµείο Συνοχής.

3. Η προκαταβολή βάσει του κεκτηµένου θα ισούται το πρώτο έτος µετά την προσχώρηση προς
το 16% της συνολικής συνεισφοράς των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων κατά την περίοδο
2004-2006. Η ΕΕ προβλέπει για το 2004 πιστώσεις πληρωµών ίσες προς το 3% των µέσων
ετήσιων αναλήψεων υποχρεώσεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το 3% των αναλήψεων
υποχρεώσεων για το Ταµείο Συνοχής. 1

 (β) Συνολικό επίπεδο της χρηµατοδότησης των Εσωτερικών Πολιτικών

4. Κατόπιν της βεβαίωσης της Λιθουανίας ότι η Μονάδα 1 του πυρηνικού σταθµού της Ignalina
θα παύσει να λειτουργεί πριν από το 2005, και της δέσµευσης που έχει αναλάβει όσον αφορά
την παύση λειτουργίας της Μονάδας 2 έως το 2009, θα καταρτισθεί πρόγραµµα
δραστηριοτήτων στήριξης για την αποξήλωση του εν λόγω σταθµού. Οι πιστώσεις
αναλήψεων υποχρεώσεων που προβλέπονται για το πρόγραµµα αυτό θα ανέρχονται σε
70 εκατοµµύρια ευρώ 2 για κάθε οικονοµικό έτος της περιόδου 2004-2006. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση, αναγνωρίζοντας ότι η αποξήλωση του πυρηνικού σταθµού της Ignalina θα πρέπει να
συνεχισθεί πέραν των ισχυουσών δηµοσιονοµικών προοπτικών και ότι η σχετική προσπάθεια
συνεπάγεται εξαιρετική οικονοµική επιβάρυνση για τη Λιθουανία, δυσανάλογη προς το
µέγεθος και τις οικονοµικές δυνατότητες της χώρας αυτής, επιβεβαιώνει ότι, στο πλαίσιο της

                                                
1 Οι πληρωµές κατά τη διάρκεια του 2004 για τις διαρθρωτικές δράσεις στα νέα κράτη µέλη δεν έχουν επιπτώσεις στις πληρωµές

που πρέπει να περιληφθούν στον προϋπολογισµό του 2004 για τις διαρθρωτικές δράσεις των τωρινών κρατών µελών.
2 Πρόκειται για κατ� εκτίµηση ποσά που θα πρέπει να αναθεωρηθούν καταλλήλως ανάλογα µε την πορεία των δαπανών για τις

αποξηλωτικές δραστηριότητες των ταµείων αποξήλωσης της Ignalina και του Bohunice. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του
PHARE υπερβαίνουν τις προσδοκίες για την Ignalina και υπολείπονται των προσδοκιών για το Bohunice.
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αλληλεγγύης της προς τη Λιθουανία, είναι πρόθυµη να παράσχει κατάλληλη πρόσθετη
κοινοτική συνδροµή στο έργο της αποξήλωσης πέραν του 2006.

5. Προκειµένου να συνεχισθεί η προενταξιακή ενίσχυση που είχε προγραµµατισθεί δυνάµει του
PHARE για την αποξήλωση του πυρηνικού σταθµού του Bohunice στη Σλοβακία,
προβλέπονται 20 εκατοµµύρια ευρώ 1 σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για κάθε έτος
της περιόδου 2004-2006.

6. Η δράση για την υποστήριξη της ανάπτυξης θεσµικών δοµών στα νέα κράτη µέλη, που
άρχισε δυνάµει του PHARE, θα συνεχισθεί έως το 2006. Προς το σκοπό αυτό προβλέπονται
αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 200 εκατοµµυρίων ευρώ κατά το 2004, 120 εκατοµµυρίων
ευρώ κατά το 2005 και 60 εκατοµµυρίων ευρώ κατά το 2006.

7. Στον τοµέα 3 θα πρέπει να καθορισθούν επίπεδα που να επιτρέπουν τη διατήρηση των κύριων
δαπανών στις οποίες έχει δοθεί προτεραιότητα στο συγκεκριµένο τοµέα και την παροχή
επαρκών µέσων για την επέκταση των εφαρµοζόµενων προγραµµάτων στα νέα κράτη µέλη.

(γ) Κύπρος : Πρόγραµµα για το βόρειο τµήµα

8. Ενόψει της υλοποίησης ενός πολιτικού διακανονισµού στην Κύπρο, το Συµβούλιο θα
καταρτίσει ειδικό πρόγραµµα που θα επιτρέψει στο βόρειο τµήµα της νήσου να καλύψει την
απόσταση που το χωρίζει από το νότιο. Προβλέπονται συνολικές πιστώσεις αναλήψεων
υποχρεώσεων ύψους 39 εκατοµµυρίων ευρώ κατά το 2004, 67 εκατοµµυρίων ευρώ κατά το
2005 και 100 εκατοµµυρίων ευρώ κατά το 2006.

(δ) Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης

9. Τα νέα κράτη µέλη θα προσχωρήσουν στο ΕΤΑ από την έναρξη ισχύος του νέου
χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου (10ο ΕΤΑ).

(ε) Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα

10. Τα νέα κράτη µέλη θα συµµετάσχουν στο Ταµείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα
από την προσχώρησή τους. Τα νέα κράτη µέλη θα καταβάλουν τις αντίστοιχες συνεισφορές
προς το Ταµείο. Οι συνεισφορές των νέων κρατών µελών προς το Ταµείο θα καταβληθούν σε
τέσσερις δόσεις, από το 2006 και έπειτα (2006 : 15%, 2007 : 20%, 2008 : 30%, 2009 : 35%).

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(α) Μεταβατικά µέτρα

Συµβούλιο

Για την περίοδο από την προσχώρηση έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, όποτε το Συµβούλιο χρειάζεται
να αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι των µελών του σταθµίζονται όπως εκτίθεται στον
πίνακα του Παραρτήµατος 1.
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Για την έγκριση των πράξεων του Συµβουλίου απαιτούνται τουλάχιστον 88 ψήφοι υπέρ, όταν
σύµφωνα µε τη Συνθήκη οι πράξεις εκδίδονται προτάσει της Επιτροπής. Στις λοιπές περιπτώσεις,
για την έγκριση των πράξεων του Συµβουλίου απαιτούνται τουλάχιστον 88 ψήφοι υπέρ, από τα δύο
τρίτα τουλάχιστον των µελών.

Σε περίπτωση που προσχωρήσουν λιγότερα από δέκα νέα κράτη µέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δυνάµει της µέλλουσας Συνθήκης Προσχώρησης, το όριο της ειδικής πλειοψηφίας καθορίζεται µε
απόφαση του Συµβουλίου κατά τρόπο ώστε να αντιστοιχεί όσο είναι δυνατόν προς το 71,26% του
συνολικού αριθµού των ψήφων.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Από την προσχώρηση έως τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περίοδο 2004-2009,
ο συνολικός αριθµός των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι έδρες που αναλογούν σε
κάθε κράτος µέλος καθορίζονται µε την ήδη εφαρµοζόµενη µέθοδο κατανοµής των εδρών.

(β) Στάθµιση των ψήφων στο Συµβούλιο και όριο της ειδικής πλειοψηφίας

Όταν το Συµβούλιο χρειάζεται να αποφασίσει µε ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι των µελών του
σταθµίζονται από 1ης Ιανουαρίου 2005 όπως εκτίθεται στον πίνακα του Παραρτήµατος 2.

Από την ίδια ηµεροµηνία, για την έγκριση των πράξεων του Συµβουλίου απαιτούνται τουλάχιστον
232 ψήφοι υπέρ από την πλειοψηφία των µελών, όταν σύµφωνα µε τη Συνθήκη οι πράξεις
εκδίδονται προτάσει της Επιτροπής. Στις λοιπές περιπτώσεις, για την έγκριση των πράξεων του
Συµβουλίου απαιτούνται τουλάχιστον 232 ψήφοι υπέρ, από τα δύο τρίτα τουλάχιστον των µελών.
Όταν το Συµβούλιο πρόκειται να εκδώσει απόφαση µε ειδική πλειοψηφία, ένα µέλος του
Συµβουλίου µπορεί να ζητήσει να εξακριβωθεί κατά πόσον τα κράτη µέλη που αποτελούν την
ειδική πλειοψηφία εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62% του συνολικού πληθυσµού της Ένωσης. Εάν
αποδειχθεί ότι δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, δεν εκδίδεται η εν λόγω απόφαση.

Σε περίπτωση που θα προσχωρήσουν λιγότερα από δέκα νέα κράτη µέλη στην ΕΕ δυνάµει της
µέλλουσας Συνθήκης Προσχώρησης, το όριο της ειδικής πλειοψηφίας καθορίζεται µε απόφαση του
Συµβουλίου µε την εφαρµογή αυστηρά γραµµικής αριθµητικής παρεµβολής, µε στρογγυλοποίηση
προς τα άνω ή τα κάτω στην πλησιέστερη ψήφο, µεταξύ 71% για ένα Συµβούλιο µε 300 ψήφους
και του ορίου που προβλέπεται ανωτέρω για την ΕΕ των 25 κρατών µελών (72,27%).

(γ) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Από την έναρξη της θητείας 2004-2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάθε κράτος µέλος
λαµβάνει αριθµό εδρών που αντιστοιχεί στο άθροισµα :

(i) των εδρών που του αναλογούν σύµφωνα µε τη ∆ήλωση αριθ. 20 που έχει προσαρτηθεί στην
Τελική Πράξη της Συνθήκης της Νίκαιας
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και

(ii) των εδρών που προκύπτουν από την κατανοµή των 50 εδρών που δεν θα καταληφθούν από τη
Βουλγαρία και τη Ρουµανία, οι οποίες θα κατανεµηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Συνθήκης της Νίκαιας.

Ο συνολικός αριθµός εδρών που θα προκύψει µε τον τρόπο αυτό θα πλησιάζει όσο το δυνατόν
περισσότερο τις 732 και οι κατανοµές θα τηρούν την ισορροπία µεταξύ των τωρινών κρατών µελών
που καθιερώθηκε στη Νίκαια. Η ίδια αναλογική προσέγγιση θα εφαρµοστεί κατά την κατανοµή
των εδρών στα νέα κράτη µέλη. Η προσέγγιση θα είναι επίσης ισόνοµη και θα σέβεται την
ισορροπία µεταξύ όλων των κρατών µελών.

Η εφαρµογή της µεθόδου αυτής δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα να λάβουν τα σηµερινά κράτη
µέλη µεγαλύτερο αριθµό εδρών από αυτόν που διαθέτουν επί του παρόντος.

(δ) Προεδρία του Συµβουλίου

Η Συνθήκη ΕΚ προβλέπει ότι τα καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται στο Συµβούλιο εκ
περιτροπής από κάθε κράτος µέλος. Προκειµένου να δοθεί στα νέα κράτη µέλη χρόνος ώστε να
προετοιµάσουν την Προεδρία τους, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι η ισχύουσα σειρά
εναλλαγής θα συνεχισθεί έως το τέλος του 2006. Το Συµβούλιο θα αποφασίσει ως προς τη σειρά
των Προεδριών από το 2007 και έπειτα το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο ένα έτος µετά την
προσχώρηση των πρώτων νέων κρατών µελών.

o
o o

___________________
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Παράρτηµα 1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΨΗΦΟΙ
Γερµανία 10
Ηνωµένο Βασίλειο 10
Γαλλία 10
Ιταλία 10
Ισπανία 8
Πολωνία 8
Κάτω Χώρες 5
Ελλάδα 5
Τσεχική ∆ηµοκρατία 5
Βέλγιο 5
Ουγγαρία 5
Πορτογαλία 5
Σουηδία 4
Αυστρία 4
Σλοβακία 3
∆ανία 3
Φινλανδία 3
Ιρλανδία 3
Λιθουανία 3
Λετονία 3
Σλοβενία 3
Εσθονία 3
Κύπρος 2
Λουξεµβούργο 2
Μάλτα 2
ΣΥΝΟΛΟ 124

________________________
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Παράρτηµα 2 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Η ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΨΗΦΟΙ

Γερµανία 29
Ηνωµένο Βασίλειο 29
Γαλλία 29
Ιταλία 29
Ισπανία 27
Πολωνία 27
Κάτω Χώρες 13
Ελλάδα 12
Τσεχική ∆ηµοκρατία 12
Βέλγιο 12
Ουγγαρία 12
Πορτογαλία 12
Σουηδία 10
Αυστρία 10
Σλοβακία 7
∆ανία 7
Φινλανδία 7
Ιρλανδία 7
Λιθουανία 7
Λετονία 4
Σλοβενία 4
Εσθονία 4
Κύπρος 4
Λουξεµβούργο 4
Μάλτα 3
ΣΥΝΟΛΟ 321

__________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΠΑΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

Τήρηση από ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ

1. Στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 17 παράγραφος 1) προβλέπεται ότι :

«Η πολιτική της Ένωσης κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θίγει την ιδιαιτερότητα της
πολιτικής ασφάλειας και άµυνας ορισµένων κρατών µελών και σέβεται τις υποχρεώσεις που
απορρέουν για ορισµένα κράτη µέλη τα οποία θεωρούν ότι η κοινή τους άµυνα υλοποιείται στα
πλαίσια της Οργάνωσης της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ), δυνάµει της Συνθήκης του
Βορείου Ατλαντικού, και συµβιβάζεται µε την κοινή πολιτική ασφαλείας και άµυνας που
διαµορφώνεται µέσα στο πλαίσιο αυτό.»

2. Για τα κράτη µέλη που αφορά η διάταξη αυτή, σηµαίνει ότι οι δράσεις που αναλαµβάνουν
και οι αποφάσεις που λαµβάνουν στο πλαίσιο της στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ είναι
πάντα σύµφωνες µε όλες τις υποχρεώσεις που υπέχουν ως σύµµαχοι του ΝΑΤΟ, δυνάµει της
σχετικής Συνθήκης. Αυτό συνεπάγεται ότι σε καµία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση κρίσης, η
ΕΠΑΑ δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναντίον Συµµάχου χώρας, µε αµοιβαία συµφωνία ότι ούτε
στο πλαίσιο στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων του ΝΑΤΟ δεν µπορεί να αναληφθεί δράση
εναντίον της ΕΕ ή των κρατών µελών της. Θεωρείται επίσης δεδοµένο ότι δεν αναλαµβάνεται
καµία δράση κατά παράβαση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.

Συµµετοχή των Ευρωπαίων Συµµάχων που δεν είναι µέλη της ΕΕ στις διαβουλεύσεις για την
ΕΠΑΑ σε καιρό ειρήνης

3. Όπως συµφωνήθηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, η ΕΕ θα διεξάγει µόνιµες
και συνεχείς διαβουλεύσεις µε τους Ευρωπαίους Συµµάχους που δεν είναι µέλη της ΕΕ, οι οποίες
θα καλύπτουν το πλήρες φάσµα θεµάτων ασφάλειας, άµυνας και διαχείρισης κρίσεων. Θα
διοργανώνονται επιπλέον συνεδριάσεις σε σύνθεση 15 + 6, ανάλογα µε τις ανάγκες. Συγκεκριµένα,
οι διαβουλεύσεις θα περιλαµβάνουν, όπου είναι σκόπιµο, επιπλέον συνεδριάσεις σε σύνθεση
ΕΕ + 6 οι οποίες θα προηγούνται των συνεδριάσεων της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας
(ΕΠΑ) και της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ (EUMC) κατά τις οποίες ενδέχεται να ληφθούν
αποφάσεις για θέµατα που επηρεάζουν τα συµφέροντα από άποψη ασφάλειας των Ευρωπαίων
Συµµάχων που δεν είναι µέλη της ΕΕ. Στόχος αυτών των διαβουλεύσεων θα είναι η ανταλλαγή
απόψεων µεταξύ της ΕΕ και των Ευρωπαίων Συµµάχων που δεν είναι µέλη της ΕΕ και η συζήτηση
τυχόν συµφερόντων και θεµάτων που απασχολούν αυτούς τους Συµµάχους, προκειµένου να
µπορέσουν τα θέµατα αυτά να ληφθούν υπόψη από την ΕΕ. Όπως µε την ΚΕΠΠΑ, οι
διαβουλεύσεις αυτές θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους Συµµάχους που δεν είναι µέλη της ΕΕ να
συµβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας και να συντάσσονται µε
αποφάσεις, δράσεις και δηλώσεις της ΕΕ σχετικά µε την ΕΠΑΑ.
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4. Οι διαβουλεύσεις µεταξύ της ΕΕ και των Ευρωπαίων Συµµάχων που δεν είναι µέλη της ΕΕ
θα προετοιµάζονται µε προσοχή, µεταξύ άλλων µέσω διαβουλεύσεων στις οποίες θα µετέχουν η
Προεδρία, η Γραµµατεία του Συµβουλίου και οι αντιπρόσωποι των Ευρωπαίων Συµµάχων που δεν
είναι µέλη της ΕΕ και µέσω διαβίβασης σχετικών εγγράφων. Θα δίνεται η κατάλληλη συνέχεια στις
συνεδριάσεις, µεταξύ άλλων µέσω της κυκλοφορίας από τη Γραµµατεία του Συµβουλίου των
πρακτικών της συζήτησης. Στόχος αυτών των ρυθµίσεων είναι να εξασφαλιστεί ο περιεκτικός και
εντατικός χαρακτήρας των διαβουλεύσεων.

5. Όπως προβλέπεται από τις ρυθµίσεις της Νίκαιας, οι συνεδριάσεις σε σύνθεση 15 + 6 θα
διευκολύνονται µέσω του ορισµού µόνιµων συνοµιλητών στην ΕΠΑ. Προκειµένου να υπάρχει
δυνατότητα διαλόγου µε την Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ και να προετοιµάζονται οι συνεδριάσεις
σε σύνθεση 15 + 6 σε επίπεδο αντιπροσώπων της Στρατιωτικής Επιτροπής, οι Ευρωπαίοι Σύµµαχοι
που δεν είναι µέλη της ΕΕ µπορούν επίσης να ορίζουν συνοµιλητές τους µε τη Στρατιωτική
Επιτροπή. Οι συνοµιλητές που θα έχουν οριστεί στις διάφορες επιτροπές και όργανα της ΕΕ θα
µπορούν, σε καθηµερινή βάση, να επιδιώκουν διµερείς επαφές για την υποστήριξη των τακτικών
διαβουλεύσεων σε σύνθεση 15 + 6.

Σχέσεις µε το Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ και τα εθνικά στρατηγεία που συµµετέχουν σε
επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ

6. Οι ρυθµίσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσον αφορά κράτη της ΕΕ που δεν είναι µέλη του
ΝΑΤΟ θα αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας θα αναπτυχθούν κατάλληλες ρυθµίσεις στο πλαίσιο
των στρατιωτικών δοµών της ΕΕ για τους Ευρωπαίους Συµµάχους που δεν είναι µέλη της ΕΕ,
λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών που χαρακτηρίζουν τις στρατιωτικές δοµές των δύο
οργανισµών. Εάν διεξάγεται η επιχειρησιακή σχεδίαση στο ΝΑΤΟ, οι Ευρωπαίοι Σύµµαχοι που δεν
είναι µέλη της ΕΕ συµµετέχουν πλήρως. Εάν η επιχειρησιακή σχεδίαση διεξάγεται σε ένα από τα
Ευρωπαϊκά Στρατιωτικά Επιτελεία στρατηγικού επιπέδου, οι Ευρωπαίοι Σύµµαχοι που δεν είναι
µέλη της ΕΕ θα καλούνται να συµβάλουν αποστέλλοντας αξιωµατικούς στα εν λόγω Επιτελεία.

Συµµετοχή σε ασκήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ

7. Η ΕΕ σκοπεύει να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις σε επίπεδο τουλάχιστον Στρατηγείου
∆υνάµεως (FHQ). Η διεξαγωγή ασκήσεων σε κατώτερο επίπεδο εξακολουθεί να υπόκειται στην
αρµοδιότητα των κρατών µελών.

8. Η ΕΕ έχει δεσµευθεί να πραγµατοποιεί διάλογο, διαβουλεύσεις και συνεργασία µε τους
Ευρωπαίους Συµµάχους που δεν είναι µέλη της ΕΕ και οι ρυθµίσεις αυτές θα πρέπει επίσης να
συµπεριλαµβάνονται σε συναφείς ασκήσεις.

9. Οι ρυθµίσεις για τη συµµετοχή αυτών των Συµµάχων σε ασκήσεις της ΕΕ θα αντανακλούν
τις ρυθµίσεις που έχουν συµφωνηθεί όσον αφορά τη συµµετοχή τους σε επιχειρήσεις υπό την
ηγεσία της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι Σύµµαχοι που δεν είναι µέλη της ΕΕ θα µπορούν να συµµετέχουν σε
ασκήσεις της ΕΕ οι οποίες προβλέπεται να χρησιµοποιήσουν τα µέσα και το δυναµικό του ΝΑΤΟ.
Εφόσον υπάρχει, όµως, η δυνατότητα συµµετοχής τους σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ οι
οποίες δεν κάνουν χρήση των µέσων και του δυναµικού του ΝΑΤΟ, θα πρέπει αντίστοιχα οι
Ευρωπαίοι Σύµµαχοι που δεν είναι µέλη της ΕΕ να µπορούν να συµµετέχουν σε συναφείς ασκήσεις
και θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη από την ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι Σύµµαχοι που δεν είναι
µέλη της ΕΕ πρέπει να καλούνται ως παρατηρητές σε άλλες σχετικές ασκήσεις στις οποίες δεν
συµµετέχουν.
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Πρακτικές ρυθµίσεις για συµµετοχή σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ

10. Η ΕΕ, όταν εξετάζει τις εναλλακτικές επιλογές για την αντιµετώπιση κρίσης, στις οποίες
περιλαµβάνεται ενδεχόµενη επιχείρηση υπό την ηγεσία της, λαµβάνει υπόψη της τα συµφέροντα
και τις ανησυχίες των Ευρωπαίων Συµµάχων που δεν είναι µέλη της ΕΕ, και οι διαβουλεύσεις
µεταξύ των δύο µερών είναι αρκετά εντατικές ώστε να εξασφαλίζεται αυτό το αποτέλεσµα.

11. Σε περίπτωση επιχείρησης υπό την ηγεσία της ΕΕ κατά την οποία χρησιµοποιούνται µέσα
και δυναµικό του ΝΑΤΟ, οι Ευρωπαίοι Σύµµαχοι που δεν είναι µέλη της ΕΕ συµµετέχουν στην
επιχείρηση, εφόσον το επιθυµούν, και επίσης συµµετέχουν στη σχεδίαση και την προετοιµασία της
επιχείρησης σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

12. Σε περίπτωση επιχείρησης υπό την ηγεσία της ΕΕ που δεν κάνει χρήση των µέσων και του
δυναµικού του ΝΑΤΟ, οι Ευρωπαίοι Σύµµαχοι που δεν είναι µέλη της ΕΕ καλούνται να
συµµετάσχουν, βάσει απόφασης του Συµβουλίου. Κατά τη λήψη των αποφάσεων περί συµµετοχής,
το Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τις ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια των Ευρωπαίων Συµµάχων
που δεν είναι µέλη της ΕΕ. Στην περίπτωση που, Ευρωπαίος Σύµµαχος που δεν είναι µέλος της ΕΕ
εκφράσει ανησυχία για το γεγονός ότι προγραµµατιζόµενη αυτόνοµη επιχείρηση της ΕΕ θα
διεξαχθεί σε γεωγραφική περιοχή που είναι κοντά στον εν λόγω Ευρωπαίο Σύµµαχο που δεν είναι
µέλος της ΕΕ ή ενδέχεται να θίξει τα εθνικά του συµφέροντα από άποψη ασφάλειας, το Συµβούλιο
θα προβεί σε διαβουλεύσεις µε τον εν λόγω Σύµµαχο και, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα
των διαβουλεύσεων, θα αποφασίσει σχετικά µε τη συµµετοχή του, έχοντας υπόψη και τις σχετικές
διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προαναφέρθηκαν και τη διαπίστωση της
παραγράφου 2 ανωτέρω.

Συµµετοχή στην προετοιµασία, τη σχεδίαση και τη διαχείριση επιχείρησης υπό την ηγεσία
της ΕΕ

13. Οι διαβουλεύσεις σε σύνθεση 15 + 6 θα αποτελούν βήµα διαλόγου βάσει του οποίου οι
Ευρωπαίοι Σύµµαχοι που δεν είναι µέλη της ΕΕ, ως πιθανοί συνεισφέροντες σε στρατιωτική
επιχείρηση υπό την ηγεσία της ΕΕ, θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε διάλογο µε την ΕΕ
ήδη από τα αρχικά στάδια µιας κρίσης και να δίνουν τη γνώµη τους ενόψει της εξέλιξης του
προβληµατισµού της ΕΕ.

14. Οι επαφές σε όλα τα επίπεδα µε Ευρωπαίους Συµµάχους που δεν είναι µέλη της ΕΕ θα
εντατικοποιούνται καθώς θα εξελίσσεται το στάδιο πριν από την κρίση, µέσω των διαβουλεύσεων
σε σύνθεση 15 + 6 και άλλων ρυθµίσεων. Η διαδικασία αυτή είναι σηµαντική για να συζητούνται
οι προσωρινές στρατιωτικές συµβολές των Ευρωπαίων Συµµάχων που δεν είναι µέλη της ΕΕ κατά
την προεπιχειρησιακή φάση, καθώς και σχετικοί στρατιωτικοί παράγοντες κατά την ανάπτυξη
στρατηγικών στρατιωτικών επιλογών, ώστε να ενηµερώνεται η σχεδίαση και η προετοιµασία βάσει
των οποίων λαµβάνεται η απόφαση του Συµβουλίου για την έναρξη επιχείρησης υπό την ηγεσία
της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει να λαµβάνονται υπόψη από το Συµβούλιο, πριν από τη λήψη
απόφασης για στρατιωτική επιλογή, οι απόψεις των Ευρωπαίων Συµµάχων που δεν είναι µέλη της
ΕΕ και ιδίως οι ανησυχίες τους όσον αφορά την ασφάλεια και οι απόψεις τους για το χαρακτήρα
της αντιµετώπισης της κρίσης από την ΕΕ.
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15. Στη συνέχεια, θα διεξάγονται περαιτέρω διαβουλεύσεις από κοινού σε σύνθεση 15 + 6,
µεταξύ άλλων σε επίπεδο ΕΠΑ και EUMC, για να συζητηθεί η ανάπτυξη της Αρχικής Ιδέας
∆ιενέργειας των Επιχειρήσεων (CONOPS) και σχετικά θέµατα όπως η δοµή της διοίκησης και η
δοµή των δυνάµεων. Οι Ευρωπαίοι Σύµµαχοι που δεν είναι µέλη της ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα
να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σχετικά µε την CONOPS και σχετικά µε την πιθανή
συµµετοχή τους, πριν το Συµβούλιο λάβει αποφάσεις για να προχωρήσει σε λεπτοµερή σχεδίαση
της επιχείρησης και για να καλέσει επισήµως κράτη που δεν είναι µέλη της ΕΕ να συµµετάσχουν.
Μόλις ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε τη συµµετοχή κρατών που δεν είναι µέλη της ΕΕ, οι
Ευρωπαίοι Σύµµαχοι που δεν είναι µέλη της ΕΕ θα καλούνται, ως συνεισφέροντες, να
συµµετάσχουν στην επιχειρησιακή σχεδίαση. Κατά τις διαβουλεύσεις σε σύνθεση 15 + 6 θα
εξετάζεται η υπό εξέλιξη λεπτοµερής σχεδίαση της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένου του
Σχεδίου Επιχειρήσεων (OPLAN).

16. Κατόπιν αποφάσεως του Συµβουλίου να αναλάβει στρατιωτική επιχείρηση, και συσκέψεως
συγκρότησης δυνάµεων, θα συγκροτείται και θα συγκαλείται η Επιτροπή των Συνεισφερόντων
προκειµένου να συζητήσει την οριστικοποίηση των αρχικών επιχειρησιακών σχεδίων και των
στρατιωτικών προετοιµασιών για την επιχείρηση.

17. Όπως προβλέφθηκε στην Νίκαια, η Επιτροπή των Συνεισφερόντων θα διαδραµατίζει
πρωτεύοντα ρόλο στην τρέχουσα διαχείριση της επιχείρησης. Θα αποτελεί το κύριο βήµα
συζήτησης στο οποίο τα συνεισφέροντα έθνη θα υποβάλλουν συλλογικά τα ερωτήµατά τους όσον
αφορά τη χρησιµοποίηση των δυνάµεων τους σε µία επιχείρηση. Η Επιτροπή των Συνεισφερόντων
θα συζητά τις εκθέσεις που υποβάλλει και τα θέµατα που θίγει ο ∆ιοικητής της επιχείρησης, και θα
παρέχει, κατά περίπτωση, συµβουλές στην ΕΠΑ. Η Επιτροπή των Συνεισφερόντων λαµβάνει
αποφάσεις ως προς την τρέχουσα διαχείριση της επιχείρησης, και υποβάλλει συστάσεις ως προς τις
ενδεχόµενες αναπροσαρµογές της επιχειρησιακής σχεδίασης, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων
αναπροσαρµογών των στόχων, µε γενική συναίνεση. Οι απόψεις που εκφράζει η Επιτροπή των
Συνεισφερόντων λαµβάνονται υπ� όψιν από την ΕΠΑ όταν εξετάζει θέµατα πολιτικού ελέγχου και
στρατηγικής καθοδήγησης της επιχείρησης. Η Γραµµατεία του Συµβουλίου ετοιµάζει πρακτικά των
συζητήσεων σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής των Συνεισφερόντων, τα οποία εν συνεχεία
διαβιβάζονται σε αντιπροσώπους της ΕΠΑ και της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ εγκαίρως για
τις επόµενες συνεδριάσεις των αντίστοιχων επιτροπών.

18. Ο ∆ιοικητής της επιχείρησης υποβάλλει έκθεση ως προς την επιχείρηση στην Επιτροπή των
Συνεισφερόντων, ούτως ώστε να είναι αυτή σε θέση να ασκεί τις αρµοδιότητές της και να
διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στην τρέχουσα διαχείριση της επιχείρησης.

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αισθάνεται αποτροπιασµό και είναι συγκλονισµένο από τη συνεχιζόµενη
οµηρία στο θέατρο της οδού Μέλνικοφ στη Μόσχα. Η σκέψη µας και η καρδιά µας είναι κοντά
στους πολυάριθµους αµάχους που κρατούνται ως όµηροι, τους συγγενείς τους, το ρωσικό λαό και
τη ρωσική κυβέρνηση.

Η οµηρία αθώων αµάχων είναι µια δειλή και εγκληµατική πράξη τροµοκρατίας, την οποία κανένας
λόγος δεν µπορεί να δικαιολογήσει.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταδικάζει σθεναρά αυτή την πράξη τροµοκρατίας και υποστηρίζει
πλήρως τις προσπάθειες της ρωσικής κυβέρνησης να επιλύσει την κρίση και να εξασφαλίσει την
έγκαιρη και ασφαλή απελευθέρωση των οµήρων.

Ο πολιτισµένος κόσµος συµπαρίσταται ενωµένος στον αγώνα κατά της τροµοκρατίας. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι πρόθυµο να αναπτύξει περαιτέρω τη στρατηγική εταιρική σχέση του
µε τη Ρωσική Οµοσπονδία, µεταξύ άλλων και στον αγώνα κατά της τροµοκρατίας. Προσβλέπουµε
στη λήψη σηµαντικών αποφάσεων προς το σκοπό αυτό κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής
Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη.

____________________
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