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BILAG I

BUDGETMÆSSIGE OG FINANSIELLE SPØRGSMÅL

EU tilslutter sig resultatet af de forhandlinger, hvor det er blevet fastlagt, hvilke udgifter der er nød-
vendige som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse; de lofter for udvidelsesrelaterede udgifter,
som Det Europæiske Råd i Berlin fastlagde for årene 2004-2006, er overholdt.

Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til disse udgifter i sit forslag om
tilpasning af de finansielle overslag, der skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i overens-
stemmelse med punkt 25 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og for-
bedring af budgetproceduren.

Forudsat at ti nye medlemsstater tiltræder EU den 1. maj 2004, bør maksimumsbevillingerne til
forpligtelser til landbrug, strukturforanstaltninger, interne politikker og administration til de nye
medlemsstater være de beløb, der nu er fastlagt som et resultat af forhandlingerne på dette møde i
Det Europæiske Råd, og som fremgår af skemaet nedenfor:

Maksimumsbevillinger til udvidelsesrelaterede forpligtelser
for 2004-2006 (for ti nye medlemsstater)

(mio. EUR i 1999-priser)

2004 2005 2006
Udgiftsområde 1 Landbrug
Heraf:
1a - Den fælles landbrugspolitik
1b - Udvikling af landdistrikterne

1 897

327
1 570

3 747

2 032
1 715

4 147

2 322
1 825

Udgiftsområde 2 Strukturforanstaltninger efter beskæring
Heraf:
Strukturfondene
Samhørighedsfonden

6 095

3 478
2 617

6 940

4 788
2 152

8 812

5 990
2 822

Udgiftsområde 3 Interne politikker og supplerende overgangs-
udgifter
Heraf:
Eksisterende politikker
Overgangsforanstaltninger i forbindelse med nuklear sikkerhed
Overgangsforanstaltninger i forbindelse med institutionsop-
bygning
Overgangsforanstaltninger i forbindelse med Schengen

1 421

882
125
200

286

1 376

917
125
120

286

1 351

952
125
60

286
Udgiftsområde 5 Administration 503 558 612
Maksimumsbevillinger til forpligtelser i alt
(Udgiftsområde 1, 2, 3 og 5)

9 952 12 657 14 958

Dette berører ikke loftet for EU-25 for udgiftsområde 1a for 2007-13 som fastsat i afgørelsen ved-
taget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 14. novem-
ber 2002 vedrørende konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Bruxelles den 24.-25. oktober 2002.



BILAG

Bulletin 16.12.2002 - DA - PE 326.269

24

Efter Det Europæiske Råds opfattelse bør de relevante tilpasninger af de finansielle overslagslofter
for EU-15 for perioden 2004-2006 for at tage hensyn til de udgifter, der er nødvendige som følge af
udvidelsen – for de eksisterende udgiftsområder – ikke indebære, at ovennævnte beløb overskrides.

Der bør herudover oprettes et nyt midlertidigt udgiftsområde X til en særlig likviditetsfacilitet med
et fast beløb for 2004 og til midlertidig budgetkompensation for årene 2004-2006 inden for Berlin-
lofterne for udvidelsesrelaterede udgifter. De samlede beløb, der nu er fastlagt som et resultat af
forhandlingerne, er følgende:

Udgiftsområde X (særlig likviditetsfacilitet og midlertidig
budgetkompensation) for 2004-2006 (for ti nye medlems-
stater)

(mio. EUR i 1999-priser)

2004 2005 2006
Særlig likviditetsfacilitet
Midlertidig budgetkompensation

998
262

650
479

550
346

Det tilsvarende loft for bevillinger til betalinger for det udvidede EU for årene 2004-2006 bør dog
forblive uændret i forhold til det tilsvarende loft i tabel A i Berlin-konklusionerne. Det Europæiske
Råd henviser til punkt 21 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, hvori det påpeges, at der
må opretholdes et rimeligt forhold mellem forpligtelser og betalinger.

I overensstemmelse med afgørelsen af 29. september 2000 om egne indtægter bidrager de nye
medlemsstater fuldt ud til finansieringen af EU's udgifter fra første tiltrædelsesdag, da gældende
fællesskabsret om egne indtægter finder anvendelse på de nye medlemsstater fra tiltrædelsen.

For så vidt angår afgrænsning af udgifter henviser Det Europæiske Råd til punkt 21 i den interin-
stitutionelle aftale af 6. maj 1999.

Den generelle indsats for budgetdisciplin, som der blev truffet beslutning om på Det Europæiske
Råds møde i Berlin, bør fortsættes i den periode, der begynder i 2007.

* * *
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BILAG II

ERKLÆRING FRA RÅDET I KØBENHAVN DEN 12. DECEMBER 2002

Rådet gør opmærksom på følgende:

1. Som situationen er nu, gælder "Berlin plus"-ordningerne og gennemførelsen heraf kun for de
EU-medlemsstater, der også er enten NATO-medlemmer eller parter i "partnerskab for fred",
og som derfor har indgået bilaterale sikkerhedsaftaler med NATO.

2. Punkt 1 berører ikke EU-staternes rettigheder og forpligtelser i deres egenskab af EU-
medlemmer. Hvis der ikke findes nogen specifik bestemmelse i traktaten eller i en dertil
knyttet protokol (det særlige tilfælde med Danmark), deltager alle EU-medlemsstater derfor
fuldt ud i udformningen og gennemførelsen af EU's FUSP, der dækker alle spørgsmål i for-
bindelse med EU's sikkerhed, herunder den gradvise udformning af en fælles forsvarspolitik.

3. Det forhold, at Cypern og Malta, som situationen er nu, ikke vil komme til at deltage i mili-
tære EU-operationer, der gennemføres under anvendelse af NATO-aktiver, når de er blevet
medlemmer af EU, vil ikke inden for de begrænsninger, der er fastlagt ved EU's sikkerheds-
forskrifter, berøre deres repræsentanters ret til at deltage og stemme i EU-institutioner og -
instanser, herunder PSC, i forbindelse med afgørelser, der ikke vedrører gennemførelsen af
sådanne operationer.

På samme måde vil deres ret til at modtage EU-klassificerede oplysninger inden for de be-
grænsninger, der er fastlagt ved EU's sikkerhedsforskrifter, heller ikke blive berørt, forudsat at
de EU-klassificerede oplysninger ikke indeholder eller henviser til klassificerede NATO-
oplysninger.

* * *
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BILAG III

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE RÅD OM MELLEMØSTEN

Fred i Mellemøsten er en tvingende nødvendighed. Det Europæiske Råd opfordrer de israelske og
palæstinensiske befolkninger til at bryde den endeløse voldsspiral. Det gentager sin stærke og
utvetydige fordømmelse af alle terrorhandlinger. Selvmordsangreb skader den palæstinensiske sag
uopretteligt. Den Europæiske Union støtter de bestræbelser, der udfoldes af de palæstinensere, som
forsøger at fremme reformprocessen og sætte en stopper for volden. Den appellerer til Israel om at
lette disse bestræbelser. Det Europæiske Råd anerkender Israels legitime ønske om sikkerhed, men
opfordrer samtidig Israel til at afholde sig fra overdreven magtanvendelse og udenretslige drab, som
ikke bidrager til den israelske befolknings sikkerhed.

Vold og konfrontation skal afløses af forhandling og kompromis. Det internationale samfund, der
omfatter parterne, deler en fælles vision om to stater, dvs. Israel og et uafhængigt, levedygtigt, suve-
rænt og demokratisk Palæstina, der lever side om side i fred og sikkerhed på grundlag af grænserne
fra 1967. Alle bestræbelser bør nu rettes mod at gøre denne vision til virkelighed.

Det Europæiske Råd tillægger det derfor overordentlig stor betydning, at Mellemøstkvartetten den
20. December 2002 vedtager en fælles køreplan med klare tidsfrister for oprettelsen af en palæsti-
nensisk stat senest i 2005. Køreplanens gennemførelse skal bygge på, at der sideløbende gøres
fremskridt på det sikkerhedsmæssige, politiske og økonomiske område, og den bør overvåges nøje
af kvartetten.

I den forbindelse finder Den Europæiske Union det foruroligende, at de ulovlige bosættelser fort-
sætter og risikerer at gøre det fysisk umuligt at gennemføre løsningen med de to stater. Udvidelsen
af bosættelserne og dertil knyttet byggeri, der er grundigt dokumenteret bl.a. af Den Europæiske
Unions bosættelsesovervågningsgruppe, krænker folkeretten, forbistrer en allerede vanskelig situa-
tion og styrker palæstinensernes mistanke om, at Israel ikke for alvor går ind for at bringe besættel-
sen til afslutning. Det er en hindring for fred. Det Europæiske Råd henstiller indtrængende til Israels
regering at ændre bosættelsespolitikken og som et første skridt straks, fuldstændigt og effektivt
standse alle bosættelsesaktiviteter. Det opfordrer til at standse yderligere konfiskering af landområ-
der med henblik på bygningen af det såkaldte sikkerhedshegn.

Der skal tages afgørende skridt for at vende den kraftigt forværrede humanitære situation på
Vestbredden og i Gaza, der i stigende grad gør livet utåleligt for almindelige palæstinensere og bæ-
rer ved til ekstremisternes bål. Humanitær adgang og sikkerhed for det humanitære personale og
deres anlæg skal garanteres.

EU vil med henblik på at støtte reformerne i de palæstinensiske områder fortsætte sin budgetstøtte
til Den Palæstinensiske Myndighed med klare målsætninger og betingelser. EU opfordrer andre in-
ternationale donorer til at tilslutte sig dette tilsagn med henblik på en sammenhængende indsats for
genopbygning. Israel må og skal på sin side genoptage sine månedlige overførsler af palæstinen-
siske skatteindtægter.
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Den Europæiske Union er fast besluttet på at fortsætte arbejdet sammen med sine partnere i kvar-
tetten for at hjælpe både israelere og palæstinensere med at bevæge sig i retning af forsoning, for-
handlinger og en endelig, retfærdig og fredelig løsning af konflikten.

* * *
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BILAG IV

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE RÅD OM IRAK

Det Europæiske Råd understreger sin fulde og utvetydige støtte til Sikkerhedsrådets resolution 1441
af 8. november 2002. Det er fortsat Den Europæiske Unions mål, at Iraks masseødelæggelsesvåben
afvikles i overensstemmelse med de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd. Det er nu op til
Irak at gribe denne sidste mulighed for at opfylde sine internationale forpligtelser.

Det Europæiske Råd noterer sig, at Irak accepterer resolution 1441, og at det som krævet har fore-
lagt en erklæring om sine programmer for udvikling af masseødelæggelsesvåben og dertil knyttede
produkter.

EU vil fortsat fuldt ud støtte FN's bestræbelser for at sikre, at Irak øjeblikkeligt efterkommer reso-
lution 1441 til fulde. Sikkerhedsrådets rolle i forbindelse med opretholdelsen af international fred
og sikkerhed skal respekteres.

Det Europæiske Råd udtrykker sin fulde støtte til UNMOVIC's og IAEA's inspektioner under le-
delse af Hans Blix og Mohamed El-Baradei. Det Europæiske Råd understreger, at våbeninspektø-
rerne skal kunne udføre deres vigtige opgave uden indblanding og under anvendelse af alle de red-
skaber, der er til rådighed for dem i henhold til resolution 1441. EU ser frem til deres vurdering af
erklæringen fra Irak.

* * *
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