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BILAGA I

BUDGETÄRA OCH FINANSIELLA FRÅGOR

Unionen ställer sig bakom förhandlingsresultatet som innebär att de tak för utgifterna i samband
med utvidgningen som fastställdes för åren 2004−2006 av Europeiska rådet i Berlin iakttas i fråga
om utgiftskraven i samband med de nya medlemsstaternas anslutning.

Europeiska rådet uppmanar kommissionen att beakta dessa utgifter i sitt förslag för att anpassa
budgetplanen som skall antas av Europaparlamentet och rådet, i enlighet med punkt 25 i det
interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av
budgetförfarandet.

Maximianslagen, vid anslutning av 10 nya medlemsstater den 1 maj 2004, till åtaganden för
jordbruket, strukturåtgärder, inre politik och administration till förmån för de nya medlemsstaterna,
bör vara de belopp som nu fastställts som ett resultat av förhandlingarna vid detta Europeiska råd,
enligt följande tabell:

Maximianslag för åtaganden i samband med
utvidgningen 2004−−−−2006 (för 10 nya medlemsstater) (miljoner euro i 1999 års priser)

2004 2005 2006
Rubrik 1 Jordbruk
varav

1 897 3 747 4 147

1a − Den gemensamma jordbrukspolitiken 327 2 032 2 322
1b − Landsbygdsutveckling 1 570 1 715 1 825
Rubrik 2 Strukturåtgärder efter begränsning
varav

6 095 6 940 8 812

Strukturfond 3 478 4 788 5 990
Sammanhållningsfond 2 617 2 152 2 822
Rubrik 3 Inre politik och ytterligare övergångsutgifter
varav

1 421 1 376 1 351

Nuvarande politik 882 917 952
Övergångsåtgärder för kärnsäkerhet 125 125 125
Övergångsåtgärder för institutionsbyggande 200 120 60
Övergångsåtgärder på Schengenområdet 286 286 286
Rubrik 5 Administration 503 558 612
Maximianslag för åtaganden totalt (rubrikerna 1, 2, 3 och 5) 9 952 12 657 14 958

Detta påverkar inte taket för EU-25 för kategori 1a för 2007–2013 enligt beslutet av företrädarna för
medlemstaternas regeringar, församlade i rådet den 14 november 2002, om slutsatserna från
Europeiska rådet i Bryssel den 24–25 oktober 2002.
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Europeiska rådet anser att lämpliga anpassningar till taken för budgetplanen för EU-15 under
perioden 2004−2006 i syfte att beakta utgiftskraven i samband med utvidgningen inte bör överstiga
ovanstående belopp för de nuvarande rubrikerna.

Dessutom bör det inrättas en ny tillfällig rubrik X för särskilda likvida medel i form av ett
schablonbelopp för år 2004 och för tillfällig budgetkompensation för åren 2004−2006, inom
Berlintaken för utgifter i samband med utvidgningen. De totala belopp som nu fastställts som ett
förhandlingsresultat är följande:

Rubrik X (särskilda likvida medel och
tillfällig budgetkompensation) 2004−−−−2006
(för 10 nya medlemsstater)

(miljoner euro i 1999 års priser)

2004 2005 2006

Särskilda likvida medel 998 650 550
Tillfällig budgetkompensation 262 479 346

Det motsvarande taket för betalningsbemyndiganden för den utvidgade unionen för åren 2004−2006
bör dock vara oförändrat jämfört med motsvarande tak i tabell A i slutsatserna från Berlin.
Europeiska rådet erinrar om punkt 21 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999, där det
fastställs att ett lämpligt förhållande måste upprätthållas mellan åtaganden och betalningar.

I enlighet med beslutet om egna medel av den 29 september 2000 kommer de nya medlemsstaterna
att, från och med första dagen efter anslutningen, till fullo bidra till finansieringen av EU:s utgifter,
eftersom regelverket om egna medel kommer att gälla för de nya medlemsstaterna från och med
anslutningen.

När det gäller öronmärkning av utgifter påminner Europeiska rådet om punkt 21 i det
interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999.

Den allmänna strävan efter budgetdisciplin som Europeiska rådet fastställde i Berlin bör fortsätta
under den period som inleds 2007.

* * *
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BILAGA II

UTTALANDE VID RÅDETS MÖTE I KÖPENHAMN DEN 12 DECEMBER 2002

Rådet noterar följande:

1. Tills vidare skall "Berlin plus"-arrangemangen och deras genomförande gälla endast för de
EU-medlemsstater som även är antingen Natomedlemmar eller parter i "Partnerskap för fred"
och som därför har ingått bilaterala säkerhetsavtal med Nato.

2. Punkt 1 ovan skall inte påverka EU-staternas rättigheter och skyldigheter som
EU-medlemmar. Därav följer att om det inte finns någon särskild bestämmelse i fördraget
eller i något protokoll till detta (särfallet med Danmark), skall alla EU-medlemsstater
medverka fullt ut till att fastställa och genomföra unionens gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitik, som skall omfatta alla frågor som rör unionens säkerhet, även den gradvisa
utformningen av en gemensam försvarspolitik.

3. Att Cypern och Malta, när de väl har blivit medlemmar av EU, tills vidare inte kommer att
medverka i militära EU-operationer där Natoresurser används kommer inte, inom gränserna
för EU:s säkerhetsbestämmelser, att påverka rätten för deras företrädare att delta och rösta i
EU:s institutioner och organ, även KUSP, i fråga om beslut som inte berör genomförandet av
sådana operationer.

Deras rätt att få sekretessbelagd EU-information inom gränserna för EU:s
säkerhetsbestämmelser får inte heller påverkas under förutsättning att den sekretessbelagda
EU-informationen inte innehåller eller avser någon sekretessbelagd Nato-information.

* * *





BILAGOR

Bulletin 16.12.2002 - SV - PE 326.269

27

BILAGA III

UTTALANDE FRÅN EUROPEISKA RÅDET OM MELLANÖSTERN

Fred i Mellanöstern är absolut nödvändigt. Europeiska rådet uppmanar det israeliska och det
palestinska folket att bryta den eviga våldsspiralen. Europeiska rådet bekräftar sitt starka och
entydiga fördömande av alla terroristhandlingar. Självmordsattacker skadar den palestinska saken
ohjälpligt. Europeiska unionen stöder de ansträngningar som görs av de palestinier som försöker
driva reformprocessen framåt och få ett slut på våldet. Europeiska rådet vädjar till Israel att
underlätta dessa ansträngningar. Europeiska rådet erkänner Israels legitima oro för sin säkerhet men
uppmanar landet att upphöra med sin överdrivna användning av våld och utomrättsligt dödande,
som inte ger den israeliska befolkningen säkerhet.

Våld och konfrontation måste ersättas med förhandlingar och kompromisser. Det internationella
samfundet, inklusive parterna, delar visionen om två stater − Israel och ett oberoende, livskraftigt,
suveränt och demokratiskt Palestina − vilka lever sida vid sida i fred och säkerhet på grundval av
1967 års gränser. Alla ansträngningar bör nu inriktas på att förverkliga denna vision.

Europeiska rådet ger därför högsta prioritet åt att Mellanösternkvartetten den 20 december i år skall
anta en gemensam färdplan med tydliga tidsfrister för upprättandet av en palestinsk stat
senast 2005. Genomförandet av färdplanen måste grundas på parallella framsteg inom säkerhet,
politik och ekonomi och bör noga övervakas av kvartetten.

I detta sammanhang känner Europeiska rådet stor oro över den fortsatta olagliga bosättningen, som
hotar att göra lösningen med två stater fysiskt omöjlig att genomföra. Bosättningarnas expansion
och den därtill hörande byggverksamheten, som dokumenterats i rikt mått bland annat genom
Europeiska unionens övervakning av bosättningarna, strider mot internationell rätt, förvärrar en
redan instabil situation och ökar palestiniernas fruktan för att israelernas åtagande att avsluta
ockupationen inte är äkta. Ockupationen är ett hinder för freden. Europeiska rådet uppmanar
enträget Israels regering att helt ändra sin bosättningsstrategi och att som ett första steg omedelbart
tillämpa en fullständig och effektiv frysning av all bosättning. Europeiska rådet kräver ett
upphörande av ytterligare konfiskering av mark för byggandet av det så kallade säkerhetsstängslet.

Avgörande åtgärder måste vidtas för att vända på den markanta försämring av den humanitära
situationen på Västbanken och i Gaza som gör livet allt outhärdligare för vanliga palestinier och ger
näring åt extremismen. Tillträde för humanitära organisationer och säkerhet för deras personal och
utrustning måste garanteras.

För att stödja reformerna på de palestinska territorierna kommer EU att fortsätta med sitt
ekonomiska stöd till den palestinska myndigheten med tydliga mål och villkor. EU uppmanar andra
internationella givare att ansluta sig till detta åtagande, även med sikte på konsekventa insatser för
återuppbyggnad. Israel måste å sin sida återuppta de månatliga överföringarna av palestinska
skatteintäkter.

Europeiska unionen är fast besluten att fortsätta arbetet med sina partner i kvartetten för att i lika
grad bistå israeler och palestinier på vägen mot försoning, förhandlingar och en slutgiltig, rättvis
och fredlig lösning av konflikten.

* * *
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BILAGA IV

EUROPEISKA RÅDETS UTTALANDE OM IRAK

Europeiska rådet framhåller sitt fulla och entydiga stöd för säkerhetsrådets resolution 1441 av
den 8 november 2002. Målet för Europeiska unionen är fortfarande avveckling av Iraks
massförstörelsevapen i enlighet med de relevanta resolutionerna från FN:s säkerhetsråd. Det
ankommer nu på Irak att ta detta sista tillfälle i akt att uppfylla sina internationella åligganden.

Europeiska rådet noterar att Irak godtar resolution 1441 och har överlämnat den begärda
deklarationen om sina program för utveckling av massförstörelsevapen och närliggande produkter.

EU kommer att fortsätta att ge sitt fulla stöd till FN:s ansträngningar för att få Irak att fullständigt
och omedelbart rätta sig efter resolution 1441. Säkerhetsrådets roll för att upprätthålla den
internationella freden och säkerheten måste respekteras.

Europeiska rådet uttrycker sitt fulla stöd för UNMOVIC:s och IAEA:s inspektionsverksamhet under
ledning av Hans Blix och Mohammed El-Baradei. Europeiska rådet betonar att vapeninspektörerna
bör tillåtas genomföra sitt viktiga uppdrag utan inblandning och med användning av alla de medel
de har till sitt förfogande enligt resolution 1441. EU ser fram emot deras bedömning av Iraks
deklaration.

* * *
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