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

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

Ι. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

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

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

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

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

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

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

Κύπρος

10. Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη παράγραφο 3, δεδοµένου ότι οι διαπραγµατεύσεις
προσχώρησης µε την Κύπρο ολοκληρώθηκαν, η Κύπρος θα γίνει δεκτή ως νέο κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη σαφή του
προτίµηση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση µιας ενωµένης Κύπρου. Σ�αυτό το
πλαίσιο εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσµευση των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων
να συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις µε στόχο την επίτευξη συνολικής διευθέτησης του
κυπριακού προβλήµατος έως τις 28 Φεβρουαρίου 2003 µε βάση τις προτάσεις του Γενικού
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πιστεύει ότι οι εν λόγω
προτάσεις προσφέρουν µια µοναδική ευκαιρία για την επίτευξη διευθέτησης και απευθύνει
έκκληση στους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας να
επωφεληθούν αυτής της ευκαιρίας.
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11. Η Ένωση επαναλαµβάνει ότι είναι πρόθυµη να προσαρµόσει τους όρους της διευθέτησης στη
Συνθήκη Προσχώρησης σύµφωνα µε τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε περίπτωση διευθέτησης, το Συµβούλιο, ενεργώντας οµόφωνα βάσει προτάσεων της
Επιτροπής, θα αποφασίσει σχετικά µε προσαρµογές των όρων προσχώρησης της Κύπρου
στην ΕΕ, όσον αφορά την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

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

Bουλγαρία και Ρουµανία

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

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

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

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

Τουρκία

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

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

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

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

Η διευρυµένη Ένωση και οι γείτονές της

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

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

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

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

II. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ

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

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

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

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

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

IV. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ / ΙΡΑΚ

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

V. ∆ΙΑΦΟΡΑ

Ασφάλεια της ναυσιπλοΐας / ρύπανση των θαλασσών

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

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

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

∆ιέλευση των Άλπεων

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

Συµφωνία του Melk

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

Ιδιαίτερες καταστάσεις όσον αφορά τη γεωργία σε ορισµένα σηµερινά κράτη µέλη

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

Εκθέσεις και ανακοινώσεις προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

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

______________________
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