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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ένωση επικροτεί τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µε τα οποία καθορίστηκαν οι
δαπάνες που θα απαιτηθούν µε την προσχώρηση των νέων κρατών µελών, τηρώντας τα ανώτατα
όρια για τις σχετιζόµενες µε τη διεύρυνση δαπάνες που ορίστηκαν για τα έτη 2004-2006 από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις εν λόγω δαπάνες στα πλαίσια
της πρότασής της για την προσαρµογή της δηµοσιονοµικής προοπτικής, η οποία θα εγκριθεί από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 25 της ∆ιοργανικής
Συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της
διαδικασίας του προϋπολογισµού.

Με βάση την προσχώρηση 10 νέων κρατών µελών την 1η Μαΐου 2004, οι ανώτατες πιστώσεις
αναλήψεων υποχρεώσεων για τη γεωργία, τις διαρθρωτικές ενέργειες, τις εσωτερικές πολιτικές και
τη διοίκηση για τα νέα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι τα ποσά που καθορίστηκαν ως αποτέλεσµα
των διαπραγµατεύσεων του σηµερινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όπως έχουν στον κατωτέρω
πίνακα :

Ανώτατες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σχετιζόµενες
µε τη διεύρυνση 2004-2006 (για τα 10 νέα κράτη µέλη)

(εκατοµµ. Ευρώ σε τιµές
1999)

2004 2005 2006
Τοµέας 1 Γεωργία
Εκ των οποίων:
1α � Κοινή Γεωργική Πολιτική
1β � Ανάπτυξη της υπαίθρου

1.897

327
1.570

3.747

2.032
1.715

4.147

2.322
1.825

Τοµέας 2 ∆ιαρθρωτικές ∆ράσεις µετά τον καθορισµό ανωτάτων
ορίων
Εκ των οποίων:
∆ιαρθρωτικό Ταµείο
Ταµείο Συνοχής

6.095

3.478
2.617

6.940

4.788
2.152

8.812

5.990
2.822

Τοµέας 3 Εσωτερικές πολιτικές και πρόσθετες µεταβατικές
δαπάνες
Εκ των οποίων:
Υφιστάµενες πολιτικές
Μεταβατικά µέτρα πυρηνικής ασφάλειας
Μεταβατικά µέτρα ανάπτυξης θεσµικών δοµών
Μεταβατικά µέτρα Σένγκεν

1.421

882
125
200
286

1.376

917
125
120
286

1.351

952
125
60
286

Τοµέας 5 ∆ιοίκηση 503 558 612
Σύνολο των ανώτατων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων
(Τοµείς 1, 2, 3 και 5)

9.952 12.657 14.958
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Τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου που θα θέσει η ΕΕ των 25 για την
κατηγορία 1α για την περίοδο 2007-2013, το οποίο καθορίζεται στην απόφαση των αντιπροσώπων
των κυβερνήσεων των κρατών µελών, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου στις
14 Νοεµβρίου 2002, σχετικά µε τα συµπέρασµα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των
Βρυξελλών στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2002.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκτιµά ότι οι προσήκουσες προσαρµογές στα ανώτατα όρια των
δηµοσιονοµικών προοπτικών της ΕΕ των 15 για την περίοδο 2004-2006, λαµβανοµένων υπόψη των
δαπανών που θα απαιτηθούν από τη διεύρυνση, δεν θα πρέπει � για τους υφιστάµενους τοµείς � να
υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά.

Επιπλέον, θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας νέος προσωρινός τοµέας Χ για µια ειδική διευκόλυνση
κατ� αποκοπήν χρηµατικών ροών για το έτος 2004 και για προσωρινή δηµοσιονοµική αντιστάθµιση
για τα έτη 2004 έως 2006, εντός των ανωτάτων ορίων του Βερολίνου για τις σχετιζόµενες µε τη
διεύρυνση δαπάνες. Τα συνολικά ποσά που καθορίστηκαν ήδη ως αποτέλεσµα των
διαπραγµατεύσεων έχουν ως εξής :

Τοµέας Χ (ειδική διευκόλυνση χρηµατικών ροών
Και προσωρινή δηµοσιονοµική αντιστάθµιση)
2004-2006 (για τα 10 νέα κράτη µέλη)

(εκατοµµ. ευρώ σε τιµές
1999)

2004 2005 2006

Ειδική διευκόλυνση χρηµατικών ροών
Προσωρινή δηµοσιονοµική αντιστάθµιση

998
262

650
479

550
346

Ωστόσο, το αντίστοιχο ανώτατο όριο πιστώσεων πληρωµών για τη διευρυµένη Ένωση για τα έτη
2004-2006 θα πρέπει να παραµείνει χωρίς αλλαγή σε σχέση µε το αντίστοιχο ανώτατο όριο του
Πίνακα Α των συµπερασµάτων του Βερολίνου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει την
παράγραφο 21 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999, η οποία ορίζει την ανάγκη για
διατήρηση οµαλής σχέσης µεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωµών.

Σύµφωνα µε την απόφαση περί ιδίων πόρων, της 29ης Σεπτεµβρίου 2000, τα νέα κράτη µέλη θα
συνεισφέρουν πλήρως στη χρηµατοδότηση των δαπανών της ΕΕ από την πρώτη ηµέρα της
προσχώρησης, δεδοµένου ότι το κεκτηµένο περί ιδίων πόρων θα ισχύσει στα νέα κράτη µέλη από
την προσχώρηση.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει, όσον αφορά την οριοθέτηση των δαπανών, την
παράγραφο 21 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999.

Η γενική προσπάθεια για την επίτευξη δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, την οποία καθόρισε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου, θα πρέπει να συνεχιστεί και στην από το 2007 και εξής
περίοδο.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ � ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, 12 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Το Συµβούλιο σηµειώνει τα εξής :

1. Όπως έχουν τώρα τα πράγµατα, οι διευθετήσεις «Βερολίνο +» και η υλοποίησή τους θα
έχουν εφαρµογή µόνο σε όσα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ταυτόχρονα είτε
µέλη του ΝΑΤΟ, είτε συµβαλλόµενα µέρη της «Εταιρικής Σχέσης για την Ειρήνη», και έχουν
ως εκ τούτου συνάψει διµερείς συµφωνίες ασφάλειας µε το ΝΑΤΟ.

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών της ΕΕ που
απορρέουν από αυτή τους την ιδιότητα. Ως εκ τούτου, και εφόσον δεν υπάρχει ειδική διάταξη
στη Συνθήκη ή σε Πρωτόκολλο προσαρτηµένο σ� αυτήν (η ειδική περίπτωση της ∆ανίας),
όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ θα συµµετέχουν πλήρως στη χάραξη και υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ
της Ένωσης, η οποία καλύπτει όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια της Ένωσης,
συµπεριλαµβανοµένης της σταδιακής διαµόρφωσης µιας κοινής αµυντικής πολιτικής.

3. Το γεγονός ότι, όπως έχουν τώρα τα πράγµατα, η Κύπρος και η Μάλτα δεν θα συµµετέχουν
σε στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ διεξαγόµενες µε χρήση µέσων του ΝΑΤΟ αφότου
γίνουν µέλη της ΕΕ, δεν θίγει, εντός των ορίων των κανόνων ασφαλείας της ΕΕ, το δικαίωµα
των αντιπροσώπων τους να συµµετέχουν και να ψηφίζουν στα θεσµικά και λοιπά όργανα της
Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, προκειµένου περί
αποφάσεων που δεν αφορούν τη διεξαγωγή τέτοιων επιχειρήσεων.

Οµοίως, δεν θίγεται το δικαίωµά τους να λαµβάνουν διαβαθµισµένες πληροφορίες της ΕΕ,
εντός των ορίων των κανόνων ασφαλείας της ΕΕ, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες αυτές δεν
περιλαµβάνουν ούτε παραπέµπουν σε οποιαδήποτε διαβαθµισµένη πληροφορία του ΝΑΤΟ.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Η ειρήνευση στη Μέση Ανατολή αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον
Ισραηλινό και τον Παλαιστινιακό λαό να σπάσουν τον ατέρµονα κύκλο της βίας. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο επαναλαµβάνει την εκ µέρους του σθεναρή και απερίφραστη καταδίκη όλων των
τροµοκρατικών πράξεων. Οι επιθέσεις αυτοκτονίας ζηµιώνουν ανεπανόρθωτα την υπόθεση των
Παλαιστινίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες των Παλαιστινίων εκείνων που
προσπαθούν να προωθήσουν τη µεταρρυθµιστική διεργασία και να θέσουν τέρµα στη βία, απευθύνει δε
έκκληση στο Ισραήλ να διευκολύνει τις προσπάθειες αυτές. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει µεν
τις νόµιµες ανησυχίες του Ισραήλ όσον αφορά την ασφάλεια, καλεί δε το Ισραήλ να σταµατήσει την
υπερβολική χρήση βίας και τις εξωδικαστικές θανατώσεις, οι οποίες δεν επιτυγχάνουν την ασφάλεια
του ισραηλινού πληθυσµού.

Η βία και η αντιπαράθεση θα πρέπει να δώσουν τη θέση τους στις διαπραγµατεύσεις και τη
συνδιαλλαγή. Η διεθνής κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των µερών, έχει ένα κοινό όραµα : δύο
κράτη, το Ισραήλ και µια ανεξάρτητη βιώσιµη, κυρίαρχη και δηµοκρατική Παλαιστίνη, που να
συµβιώνουν µε ειρήνη και ασφάλεια βάσει των συνόρων του 1967. Όλες οι προσπάθειες θα πρέπει πια
να κατατείνουν στο να γίνει πραγµατικότητα αυτό το όραµα.

Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποδίδει ύψιστη προτεραιότητα στο να υιοθετηθεί στις
20 ∆εκεµβρίου 2002 από τους «Τέσσερις» της Μέσης Ανατολής ένας κοινός χάρτης πορείας, µε σαφή
χρονικά ορόσηµα, για την εγκαθίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους µέχρι το 2005. Η υλοποίηση αυτού
του χάρτη πορείας θα πρέπει να βασίζεται στην επίτευξη παράλληλης προόδου στους τοµείς της
ασφάλειας, της πολιτικής και της οικονοµίας, και να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς από τους
«Τέσσερις».

Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη ζωηρή του ανησυχία για τις συνεχιζόµενες
παράνοµες δραστηριότητες εποικισµού, οι οποίες υπάρχει κίνδυνος να καταστήσουν εκ των πραγµάτων
ανέφικτη την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών. Η επέκταση των οικισµών και η συναφής
οικοδοµική δραστηριότητα, που είναι ευρύτατα τεκµηριωµένες, µεταξύ άλλων από τη Settlement Watch
της ΕΕ, αποτελεί παράβαση του διεθνούς δικαίου, παροξύνει µια ήδη εύφλεκτη κατάσταση, και
επιτείνει το φόβο των Παλαιστινίων ότι το Ισραήλ δεν έχει στα σοβαρά σκοπό να τερµατίσει την
κατοχή. Ο εποικισµός αποτελεί εµπόδιο για την ειρήνη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει την
Κυβέρνηση του Ισραήλ να ανακρούσει πρύµνα στην εποικιστική πολιτική που ακολουθεί, και ως πρώτο
βήµα να παγώσει αµέσως και αποτελεσµατικά όλες τις δραστηριότητες εποικισµού· απευθύνει επίσης
έκκληση να σταµατήσουν οι περαιτέρω δηµεύσεις γαιών για την κατασκευή του λεγόµενου «περιβόλου
ασφαλείας».

Θα πρέπει να ληφθούν αποφασιστικά µέτρα για να ανακοπεί η οξεία επιδείνωση της ανθρωπιστικής
κατάστασης στη ∆υτική Όχθη και στη Γάζα, η οποία καθιστά ολοένα και πιο αφόρητη την καθηµερινή
ζωή των απλών Παλαιστινίων και τροφοδοτεί τον εξτρεµισµό. Πρέπει να κατοχυρωθεί η ανθρωπιστική
πρόσβαση και η ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων των ανθρωπιστικών φορέων.
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Προκειµένου να υποστηρίξει τη µεταρρυθµιστική διεργασία στα παλαιστινιακά εδάφη, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα συνεχίσει τη δηµοσιονοµική της υποστήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή, µε σαφείς
στόχους και προϋποθέσεις. Η ΕΕ καλεί και τους άλλους διεθνείς χορηγούς να προσυπογράψουν αυτή τη
δέσµευση µε στόχο, µεταξύ άλλων, να υπάρχει συνοχή στις προσπάθειες για ανασυγκρότηση. Το
Ισραήλ, από πλευράς του, θα πρέπει να ξαναρχίσει τις µηνιαίες µεταβιβάσεις των παλαιστινιακών
φορολογικών εσόδων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη να συνεχίσει, συνεργαζόµενη µε τους εταίρους της των
«Τεσσάρων», τις προσπάθειες για να βοηθηθούν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι να οδεύσουν προς τη
συµφιλίωση, τις διαπραγµατεύσεις και την εξεύρεση οριστικής, δίκαιης και ειρηνικής λύσης της µεταξύ
τους διένεξης.

__________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΚ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την πλήρη και απερίφραστη υποστήριξή του προς την Aπόφαση
1441 του Συµβουλίου Ασφαλείας της 8ης Νοεµβρίου 2002. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παραµένει η εξάλειψη των όπλων µαζικής καταστροφής του Ιράκ, σύµφωνα µε τις σχετικές
αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Εναποµένει πλέον στο Ιράκ να εκµεταλλευθεί την
τελευταία αυτή ευκαιρία για να συµµορφωθεί µε τις διεθνείς υποχρεώσεις του.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την εκ µέρους του Ιράκ αποδοχή της Aπόφασης 1441 και ότι
υπέβαλε, όπως ζητήθηκε, δήλωση σχετικά µε τα ιρακινά προγράµµατα για την ανάπτυξη όπλων
µαζικής καταστροφής και συναφών προϊόντων.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει πλήρη υποστήριξη προς τις προσπάθειες του ΟΗΕ για την
εξασφάλιση απόλυτης και άµεσης συµµόρφωσης του Ιράκ µε την Aπόφαση 1441. Ο ρόλος του
Συµβουλίου Ασφαλείας στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας πρέπει να γίνει
σεβαστός.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς τις δραστηριότητες
επιθεώρησης της UNMOVIC και του ∆ΟΑΕ, επικεφαλής των οποίων είναι ο δρ Blix και ο
δρ El-Baradei. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι θα πρέπει να επιτραπεί στους επιθεωρητές
όπλων να διεξαγάγουν το σηµαντικό έργο τους χωρίς παρεµβάσεις εκµεταλλευόµενοι το πλήρες
φάσµα των µέσων που έχουν στη διάθεση τους δυνάµει της Aπόφασης 1441. Η ΕΕ αναµένει την εκ
µέρους τους αξιολόγηση της ιρακινής δήλωσης.

___________________
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