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LIITE I

TALOUSARVIO J
A RAHOITUS

Unioni hyväksyy neuvottelutulokset, joiden mukaan ovat määräytyneet uusien jäsenvaltioiden
liittymisestä aiheutuvat, Berliinin Eurooppa-neuvoston vuosille 2004–2006 asettamia
laajentumiseen liittyvien menojen ylärajoja noudattavat rahoitustarpeet.

Eurooppa-neuvosto pyytää komissiota ottamaan nämä menot huomioon rahoitusnäkymien
mukauttamista koskevassa ehdotuksessaan, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät
6. toukokuuta 1999 talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn
parantamisesta tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 25 kohdan mukaisesti.

Kymmenen uuden jäsenvaltion liittyessä unioniin 1. toukokuuta 2004 mennessä, niiden
maatalouteen, rakennetoimiin, sisäisiin politiikkoihin ja hallintoon liittyvien
maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärien tulisi vastata tässä Eurooppa-neuvostossa käydyissä
neuvotteluissa vahvistettuja määriä seuraavan taulukon mukaisesti:

Laajentumiseen liittyviin maksusitoumuksiin käytettävien (miljoonaa euroa – 1999
hintoina) määrärahojen enimmäismäärät 2004–2006 (10 uuden jäsenvaltion osalta)

2004 2005 2006
Otsake 1 Maatalous
josta:
1a – yhteinen maatalouspolitiikka
1b – maaseudun kehittäminen

1.897

327
1.570

3.747

2.032
1.715

4.147

2.322
1.825

Otsake 2 Rakennetoimet ylärajan asettamisen jälkeen
josta:
Rakennerahasto
Koheesiorahasto

6.095

3.478
2.617

6.940

4.788
2.152

8.812

5.990
2.822

Otsake 3 Sisäiset politiikat ja siirtymävaiheeseen liittyvät
lisämenot
josta:
Nykyiset politiikat
Siirtymävaiheen ydinturvallisuustoimenpiteet
Siirtymävaiheen instituutioiden rakentamistoimenpiteet
Siirtymävaiheen Schengen -toimenpiteet

1.421

882
125
200
286

1.376

917
125
120
286

1.351

952
125
60
286

Otsake 5 Hallinto 503 558 612
Maksusitoumuksiin käytettävien määrärahojen
enimmäismäärät yhteensä
(Otsakkeet 1, 2, 3 ja 5)

9.952 12.657 14.958

Tällä ei vaikuteta 25 jäsenvaltion EU:ssa kautena 2007–2013 sovellettavaan otsakkeen 1a ylärajaan,
joka vahvistettiin neuvostossa 14. marraskuuta 2002 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten
edustajien päätöksessä Brysselissä 24. ja 25. lokakuuta 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston
päätelmistä.



LIITE

Tiedote 16.12.2002 - FI - PE 326.269

24

Eurooppa-neuvosto katsoo, että 15 jäsenvaltion muodostamalle EU:lle vuosiksi 2004–2006
vahvistettujen rahoitusnäkymien ylärajojen tarpeelliset mukautukset, jotka tehdään laajentumiseen
liittyvien menotarpeiden huomioon ottamiseksi, eivät saisi nykyisten otsakkeiden osalta ylittää
edellä mainittuja määriä.

Lisäksi laajentumiseen liittyviä menoja koskevien Berliinin ylärajojen puitteissa olisi perustettava
uusi tilapäinen otsake X vuoden 2004 erityistä kertasuoritteista kassavirtajärjestelyä sekä vuosien
2004–2006 tilapäistä talousarviokompensaatiota varten. Neuvottelujen tuloksena päätetyt määrät
ovat yhteensä:

Otsake X (erityinen kassavirtajärjestely ja (miljoonaa euroa – 1999 hintoina)
tilapäinen talousarviokompensaatio) 2004–2006
(10 uuden jäsenvaltion osalta)

2004 2005 2006

Erityinen kassavirtajärjestely
Tilapäinen talousarviokompensaatio

998
262

650
479

550
346

Laajentuneen unionin maksumääräyksiin käytettävien määrärahojen vastaavan ylärajan olisi
kuitenkin vuosina 2004–2006 pysyttävä samana kuin Berliinin päätelmien taulukossa A oleva
yläraja. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieliin 6. toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten välisen
sopimuksen 21 kohdan, jonka mukaan on säilytettävä asianmukainen suhde maksusitoumusten ja
maksumääräysten välillä.

Omista varoista 29. syyskuuta 2000 tehdyn päätöksen mukaisesti uudet jäsenvaltiot osallistuvat
täysimääräisesti EU:n menojen rahoittamiseen ensimmäisestä liittymispäivästä lukien, koska omien
varojen säännöstöä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin liittymisestä alkaen.

Näiden menojen yhteisön muista menoista erottamisen osalta Eurooppa-neuvosto palauttaa mieliin
6. toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 21 kohdan.

Berliinin Eurooppa-neuvoston tavoitteeksi asettamaan talousarvion kurinalaisuuteen tähtäävää
yleistä linjaa olisi jatkettava vuonna 2007 alkavalla kaudella.

________________________
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LIITE II

KÖÖPENHAMINASSA 12. JOULUKUUTA 2002 KOKOONTUNEESSA
NEUVOSTOSSA ANNETTU JULKILAUSUMA

Neuvosto toteaa seuraavaa:

1. Tämänhetkisessä tilanteessa Berliini plus -järjestelyt ja niiden täytäntöönpano koskevat
ainoastaan niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka ovat myös joko Naton jäseniä tai
rauhankumppanuuden osapuolia ja jotka ovat näin ollen tehneet kahdenvälisiä
turvallisuussopimuksia Naton kanssa.

2. Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta EU:n jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin EU:n
jäseninä. Koska perustamissopimuksessa tai sen liitteenä olevassa pöytäkirjassa (Tanskan
erityisasema) ei ole asiaa koskevia määräyksiä, kaikki EU:n jäsenvaltiot osallistuvat
täysimääräisesti unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan määrittelyyn ja
täytäntöönpanoon. YUTP kattaa kaikki unionin turvallisuuteen liittyvät asiat, mukaan lukien
yhteisen puolustuspolitiikan asteittainen määrittäminen.

3. Se, että tämänhetkisen tilanteen mukaan Kypros ja Malta eivät tule osallistumaan Naton
voimavaroja käyttäen toteutettaviin EU:n sotilasoperaatioihin unioniin liittymisensä jälkeen,
ei EU:n turvallisuussääntöjen rajoissa vaikuta niiden edustajien oikeuteen osallistua ja
äänestää niissä EU:n toimielimissä ja elimissä, myös poliittisten ja turvallisuusasioiden
komiteassa, päätöksistä, jotka eivät koske näiden operaatioiden toteuttamista.

Edellä mainittu ei myöskään vaikuta Kyproksen ja Maltan oikeuteen saada EU:n
turvallisuussääntöjen rajoissa EU:n turvaluokiteltuja tietoja edellyttäen, että ne eivät sisällä
Naton turvaluokiteltuja tietoja tai että niissä ei viitata sellaisiin.

________________________
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LIITE III

EUROOPPA-NEUVOSTON JULKILAUSUMA LÄHI-IDÄSTÄ

Rauhan aikaansaaminen Lähi-idässä on välttämätöntä. Eurooppa-neuvosto vetoaa sekä Israelin että
Palestiinan kansoihin, jotta ne katkaisisivat loputtoman väkivallan kierteen. Eurooppa-neuvosto
tuomitsee jälleen voimakkaasti ja yksiselitteisesti kaikki terroriteot. Itsemurhaiskut tekevät
korjaamatonta haittaa palestiinalaisten asialle. Euroopan unioni tukee niiden palestiinalaisten
toimintaa, jotka pyrkivät viemään uudistusprosessia eteenpäin ja lopettamaan väkivallan. Euroopan
unioni vetoaa Israeliin, jotta tämä helpottaisi kyseisiä toimia. Samalla kun Eurooppa-neuvosto
tunnustaa Israelin oikeutetun huolen turvallisuudestaan, se kehottaa Israelia lopettamaan liiallisen
voimankäytön ja ilman oikeudenkäyntiä toimeenpannut teloitukset, jotka eivät tuo turvallisuutta
Israelin asukkaille.

Väkivallan ja konfrontaation sijaan tarvitaan neuvotteluja ja kompromisseja. Kansainvälisellä
yhteisöllä osapuolet mukaan luettuina on yhteinen visio, jossa kaksi valtiota, Israel ja itsenäinen,
elinkelpoinen, täysivaltainen ja demokraattinen Palestiina, elävät rauhassa ja turvassa rinnakkain
vuoden 1967 rajojen pohjalta. Kaikki ponnistelut tulisi nyt kohdistaa tämän vision muuttamiseen
todellisuudeksi.

Tämän johdosta Eurooppa-neuvosto pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että Lähi-idän kvartettiryhmä
hyväksyi 20. joulukuuta tänä vuonna yhteisen etenemissuunnitelman, joka sisältää selkeän
aikataulun Palestiinan valtion luomiselle vuoteen 2005 mennessä. Etenemissuunnitelman
täytäntöönpanon pohjana on oltava samanaikainen edistyminen turvallisuuden, politiikan ja
talouden aloilla, ja kvartettiryhmän on valvottava täytäntöönpanoa tarkasti.

Tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto on hyvin huolestunut siitä, että laiton siirtokunta-asuttaminen
jatkuu, mikä uhkaa tehdä koko kahteen valtioon perustuvan ratkaisun fyysisesti mahdottomaksi
toteuttaa. Siirtokuntien ja niihin liittyvän rakentamisen laajentuminen, josta raportoidaan lukuisissa
lähteissä kuten Euroopan unionin laatimassa siirtokuntia koskevassa tilanneraportissa (European
Union's Settlements Watch), rikkoo kansainvälistä lakia, sytyttää jo valmiiksi tulenaran tilanteen ja
vahvistaa palestiinalaisten pelkoa siitä, ettei Israel ole aidosti sitoutunut lopettamaan miehitystä. Se
on este rauhalle. Eurooppa-neuvosto kehottaa painokkaasti Israelin hallitusta muuttamaan
siirtokuntapolitiikkaansa ja ensimmäisenä askeleena keskeyttämään täysin ja tehokkaasti kaikki
siirtokunta-asuttamiseen liittyvät toimet. Eurooppa-neuvosto kehottaa lopettamaan maan
takavarikoimisen ns. turva-aidan rakentamista varten.

On toimittava päättäväisesti Länsirannalla ja Gazan alueella vallitsevan, nopeasti huononevan
humanitaarisen tilanteen parantamiseksi; tilanne tekee tavallisten palestiinalaisten elämän yhä
sietämättömämmäksi ja ruokkii ääriliikkeitä. Humanitaarisen avun pääsy alueelle ja humanitaarisen
avustushenkilökunnan ja sen kaluston turvallisuus on taattava.
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Tukeakseen uudistuksia palestiinalaisalueilla Euroopan unioni jatkaa selviin tavoitteisiin ja ehtoihin
perustuvaa rahoitusapuaan palestiinalaishallinnolle. Euroopan unioni kehottaa muita kansainvälisiä
avunantajia osallistumaan tähän sitoumukseen myös johdonmukaisia jälleenrakennustoimia silmällä
pitäen. Israelin on puolestaan käynnistettävä uudelleen kuukausittaiset verotulojen siirrot
palestiinalaisille.

Euroopan unioni aikoo päättäväisesti jatkaa työskentelyään kvartettiryhmän kumppaneidensa
kanssa auttaakseen sekä israelilaisia ja palestiinalaisia siirtymään kohti sovintoa, neuvotteluja ja
konfliktin ratkaisemista lopullisesti, oikeudenmukaisesti ja rauhanomaisesti.

________________________
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LIITE IV

EUROOPPA-NEUVOSTON JULKILAUSUMA IRAKISTA

Eurooppa-neuvosto korostaa kannattavansa täysin ja varauksetta turvallisuusneuvoston
8. marraskuuta 2002 antamaa päätöslauselmaa 1441. Euroopan unionin tavoitteena on edelleenkin
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukainen Irakin riisuminen joukkotuhoaseista.
Irakilla on nyt viimeinen mahdollisuus täyttää kansainväliset velvoitteensa.

Eurooppa-neuvosto panee merkille, että Irak on hyväksynyt päätöslauselman 1441 ja toimittanut
pyydetyn selvityksen joukkotuhoaseiden ja niihin liittyvien tuotteiden kehittämistä koskevista
ohjelmistaan.

Euroopan unioni antaa edelleen täyden tukensa Yhdistyneiden Kansakuntien pyrkimyksille
varmistaa, että Irak noudattaa välittömästi kaikilta osin päätöslauselmaa 1441.
Turvallisuusneuvoston tehtävää kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäjänä on
kunnioitettava.

Eurooppa-neuvosto antaa täyden tukensa UNMOVICin ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön
tarkastusoperaatioille, joiden johdossa ovat Hans Blix ja Mohammed El Baradei. Eurooppa-
neuvosto korostaa, että asetarkastajien olisi sallittava hoitaa tärkeä tehtävänsä rauhassa kaikkia
päätöslauselman 1441 mukaisesti heille annettuja keinoja käyttäen. Euroopan unioni odottaa
mielenkiinnolla heidän arviotaan Irakin selvityksestä.

________________________
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