
BIJLAGEN

Bulletin 16.12.2002 - NL - PE 326.269

21

EUROPESE  RAAD
KOPENHAGEN

CONCLUSIES  VAN  HET
VOORZITTERSCHAP

12 en 13 december 2002

BIJLAGEN





BIJLAGEN

Bulletin 16.12.2002 - NL - PE 326.269

23

BIJLAGE I

BUDGETTAIRE EN FINANCIËLE VRAAGSTUKKEN

De Unie onderschrijft het resultaat van de onderhandelingen waarbij de uitgavenvereisten in
verband met de toetreding van een reeks nieuwe lidstaten zijn vastgesteld met inachtneming van de
plafonds die door de Europese Raad van Berlijn zijn bepaald voor de met de uitbreiding samen-
hangende uitgaven in de jaren 2004-2006.

De Europese Raad verzoekt de Commissie met deze uitgaven rekening te houden in haar, door het
Europees Parlement en de Raad aan te nemen, voorstel om de financiële vooruitzichten aan te
passen, overeenkomstig punt 25 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de
begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure.

Uitgaande van de toetreding van 10 nieuwe lidstaten per 1 mei 2004 zouden de maximumkredieten
voor vastleggingen voor landbouw, structurele maatregelen, intern beleid en administratieve
uitgaven voor de nieuwe lidstaten gelijk moeten zijn aan de bedragen die nu als resultaat van de
onderhandelingen tijdens deze Europese Raad zijn vastgesteld en vermeld staan in de onderstaande
tabel:

Maximumkredieten voor vastleggingen in verband met de uitbreiding (miljoen euro
prijzen 1999)
2004-2006 (voor 10 nieuwe lidstaten)

2004 2005 2006
Rubriek 1 Landbouw
waarvan:
1a - Gemeenschappelijk landbouwbeleid
1b - Plattelandsontwikkeling

1.897

327
1.570

3.747

2.032
1.715

4.147

2.322
1.825

Rubriek 2 Structurele maatregelen na aftopping
waarvan:
Structuurfondsen
Cohesiefonds

6.095

3.478
2.617

6.940

4.788
2.152

8.812

5.990
2.822

Rubriek 3 Intern beleid en bijkomende overgangsuitgaven
waarvan:
Bestaand beleid
Overgangsmaatregelen nucleaire veiligheid
Overgangsmaatregelen opbouw instellingen
Overgangsmaatregelen Schengen

1.421

882
125
200
286

1.376

917
125
120
286

1.351

952
125
60

286
Rubriek 5 Administratieve uitgaven 503 558 612
Totaal maximumkredieten voor vastleggingen
(Rubrieken 1, 2, 3 en 5)

9.952 12.657 14.958

Dit laat onverlet het voor de EU-25 overeengekomen plafond van rubriek 1.A voor de periode
2007-2013, als aangegeven in het besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 14 november 2002 betreffende de conclusies van de
Europese Raad van Brussel van 24 en 25 oktober 2002.
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De Europese Raad is van mening dat de aanpassingen die voor de periode 2004-2006 in de plafonds
van de financiële vooruitzichten voor de EU-15 moeten worden aangebracht om rekening te houden
met de uitgavenvereisten in verband met de uitbreiding – wat de bestaande rubrieken betreft – de
bovenstaande bedragen niet mogen overschrijden.

Daarnaast moet er binnen de in Berlijn vastgestelde plafonds voor de uitgaven in verband met de
uitbreiding een nieuwe tijdelijke rubriek X worden gecreëerd met een speciale forfaitaire cashflow-
faciliteit voor het jaar 2004 en voor tijdelijke begrotingscompensatie voor de jaren 2004 tot en met
2006. De totale bedragen die nu op grond van de onderhandelingen zijn vastgesteld, luiden als
volgt:

Rubriek X (speciale cashflow-faciliteit en (miljoen euro prijzen 1999)
tijdelijke begrotingscompensatie)
2004-2006 (voor 10 nieuwe lidstaten)

2004 2005 2006
Speciale cashflow-faciliteit
Tijdelijke begrotingscompensatie

998
262

650
479

550
346

Het corresponderende plafond van de kredieten voor betalingen voor de uitgebreide Unie voor de
jaren 2004-2006 moet echter ongewijzigd blijven ten opzichte van het overeenkomstige plafond in
tabel A van de conclusies van Berlijn. De Europese Raad herinnert aan punt 21 van het Inter-
institutioneel Akkoord van 6 mei 1999 waarin wordt bepaald dat er voor het behoud van een juiste
verhouding tussen vastleggingen en betalingen moet worden zorggedragen.

Overeenkomstig het eigenmiddelenbesluit van 29 september 2000 zullen de nieuwe lidstaten vanaf
de toetredingsdatum volledig bijdragen aan de financiering van de EU-uitgaven, aangezien het
eigenmiddelenacquis met ingang van de toetreding voor de nieuwe lidstaten zal gelden.

Wat de scheiding van de uitgaven betreft, herinnert de Europese Raad aan punt 21 van het Inter-
institutioneel Akkoord van 6 mei 1999.

Het algemene streven naar begrotingsdiscipline zoals neergelegd in de conclusies van de Europese
Raad van Berlijn moet in de periode vanaf 2007 worden voortgezet.

_____________
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BIJLAGE II

VERKLARING VAN DE RAAD, OP 12 DECEMBER 2002 IN KOPENHAGEN BIJEEN

De Raad neemt nota van het volgende:

1. Zoals de zaken thans staan, zullen de Berlijn Plus-regeling en de uitvoering daarvan slechts
van toepassing zijn op de lidstaten van de EU die ook ofwel NAVO-leden zijn ofwel partijen
bij het partnerschap voor de vrede, en die derhalve bilaterale veiligheidsovereenkomsten met
de NAVO hebben gesloten.

2. Punt 1 laat de rechten en verplichtingen van de EU-staten in hun hoedanigheid van lid van de
EU onverlet. Derhalve zullen, bij gebreke van specifieke bepalingen in het Verdrag of in een
daaraan gehecht protocol (het geval van Denemarken), alle EU-lidstaten ten volle deelnemen
aan het bepalen en uitvoeren van het GBVB van de Unie, dat betrekking zal hebben op alle
zaken die verband houden met de veiligheid van de Unie, met inbegrip van de geleidelijke
bepaling van een gemeenschappelijk defensiebeleid.

3. Het feit dat Cyprus en Malta vooralsnog, ook nadat zij lid zijn geworden van de EU, niet
zullen deelnemen aan militaire operaties van de EU die met NAVO-middelen worden
uitgevoerd, zal, binnen de grenzen van de EU-beveiligingsvoorschriften, geen afbreuk doen
aan het recht van hun vertegenwoordigers om in EU-instanties en -lichamen — waaronder het
PVC — deel te nemen aan de werkzaamheden en hun stem uit te brengen wanneer het gaat
om besluiten die niet met de uitvoering van dergelijke operaties te maken hebben.

Ook wordt hun recht om binnen de grenzen van de EU-beveiligingsvoorschriften
gerubriceerde EU-informatie te ontvangen, onverlet gelaten, mits de gerubriceerde EU-
informatie geen gerubriceerde NAVO-informatie bevat of daarnaar verwijst.

_____________
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BIJLAGE III

VERKLARING VAN DE EUROPESE RAAD BETREFFENDE HET MIDDEN-OOSTEN

Vrede in het Midden-Oosten is een noodzaak. De Europese Raad roept het Israëlische en het
Palestijnse volk op de eindeloze geweldspiraal te doorbreken. Hij spreekt andermaal scherp en
ondubbelzinnig zijn veroordeling uit ten aanzien van alle terreuracties. Zelfmoordaanslagen
brengen onherstelbare schade toe aan de Palestijnse zaak. De Europese Unie steunt de inspanningen
van die Palestijnen die trachten het hervormingsproces voort te zetten en het geweld te beëindigen.
Hij roept Israël op deze inspanningen te stimuleren. De Europese Raad, die Israëls legitieme
bezorgdheid om zijn veiligheid erkent, doet een beroep op Israël om een einde te maken aan het
excessieve gebruik van geweld en aan de buitengerechtelijke executies, die de Israëlische bevolking
geen veiligheid brengen.

Geweld en confrontatie moeten plaats maken voor onderhandelingen en compromisbereidheid. De
internationale gemeenschap, inclusief de partijen, delen een gemeenschappelijke visie van twee
staten, te weten Israël en een onafhankelijk, levensvatbaar, soeverein en democratisch Palestina, die
vredig en veilig naast elkaar leven op basis van de grenzen van 1967. Alle inspanningen dienen er
thans op gericht te zijn deze visie om te zetten in werkelijkheid.

De Europese Raad geeft dan ook de hoogste prioriteit aan de aanneming op 20 december a.s. door
het Kwartet voor het Midden-Oosten van een gemeenschappelijk draaiboek met duidelijke
termijnen voor de oprichting van een Palestijnse staat in 2005. De uitvoering van dit draaiboek moet
plaatsvinden tegen een achtergrond van parallelle vooruitgang op het gebied van veiligheid,
politieke constellatie en economie, en dient nauwlettend door het Kwartet te worden gevolgd.

In deze context verontrust het de Europese Raad dat de bouw van illegale nederzettingen nog altijd
doorgaat, waardoor de oplossing van de twee staten concreet onuitvoerbaar dreigt te worden. De
uitbreiding van de nederzettingen en de daarmee gepaard gaande bouwactiviteiten, zoals uitvoerig
gedocumenteerd in onder meer de 'Settlement Watch' van de Europese Unie, schenden de
internationale rechtsregels, zetten een reeds explosieve situatie nog meer op scherp en versterken de
vrees van de Palestijnen dat Israël niet echt van plan is de bezetting op te heffen. Dit beleid staat de
vrede in de weg. De Europese Unie dringt er bij de Israëlische regering op aan haar
nederzettingenpolitiek terug te draaien en als eerste stap onmiddellijk de bouw van alle neder-
zettingen volledig en daadwerkelijk te bevriezen. Hij roept op om de landonteigening voor de bouw
van de zogenaamde veiligheidsmuur stop te zetten.

Er moet nu echt iets gedaan worden om de ernstige verslechtering van de humanitaire situatie op de
Westelijke Jordaanoever en in Gaza om te buigen, want deze maakt het dagelijks leven van de
gewone Palestijnen ondraaglijk en is een voedingsbodem voor extremisme. De toegang voor
humanitaire doeleinden en de veiligheid van humanitair personeel en materieel moeten
gewaarborgd zijn.
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Om de hervormingen in de Palestijnse gebieden te steunen, zal de EU de begrotingssteun aan de
Palestijnse Autoriteit op basis van duidelijke doelstellingen en voorwaarden voortzetten. De EU
roept de andere internationale donoren op zich met het oog op samenhangende wederopbouw-
inspanningen achter deze verbintenis te scharen. Israël moet van zijn kant de maandelijkse
overmaking van Palestijnse belastinginkomsten hervatten.

De Europese Unie is vastbesloten het werk met haar partners in het Kwartet voort te zetten om
zowel Israëli's als Palestijnen te helpen verzoening, onderhandelingen en een definitieve,
rechtvaardige en vreedzame oplossing van het geschil dichterbij te brengen.

_______________



BIJLAGEN

Bulletin 16.12.2002 - NL - PE 326.269

29

BIJLAGE IV

VERKLARING VAN DE EUROPESE RAAD OVER IRAK

De Europese Raad verklaart nadrukkelijk dat Resolutie 1441 van de Veiligheidsraad van
8 november 2002 volledig en ondubbelzinnig door hem wordt gesteund. De doelstelling van de
Europese Unie blijft de ontmanteling van de massavernietigingswapens van Irak in overeen-
stemming met de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Irak moet nu deze laatste
kans aangrijpen om zijn internationale verplichtingen na te komen.

De Europese Raad neemt er nota van dat Irak Resolutie 1441 aanvaardt, en dat het land, zoals
gevraagd, een verklaring heeft ingediend over zijn programma's voor de ontwikkeling van massa-
vernietigingswapens en daarmee verband houdende producten.

De EU zal de inspanningen van de VN met het oog op de volledige en onmiddellijke naleving door
Irak van Resolutie 1441 ten volle blijven steunen. De rol van de Veiligheidsraad bij de handhaving
van de internationale vrede en veiligheid moet geëerbiedigd worden.

De Europese Raad geeft uiting aan zijn volledige steun voor het inspectiewerk van UNMOVIC en
het IAEA onder leiding van Dr. Blix en Dr. El-Baradei. De Europese Raad beklemtoont dat de
wapeninspecteurs hun belangrijke taak zonder inmenging moeten kunnen voortzetten en daarbij ten
volle gebruik moeten kunnen maken van de instrumenten die hun krachtens Resolutie 1441 ter
beschikking staan. De EU ziet hun beoordeling van de verklaring van Irak met belangstelling
tegemoet.

__________________
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