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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.

____________________


