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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2002. Της συνόδου 
προηγήθηκε παρουσίαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Pat Cox, ακολουθούµενη από 
ανταλλαγή απόψεων για τα κύρια σηµεία της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρουσιάσθηκε έκθεση από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, κ. 
Valéry Giscard d’Estaing, σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών της. Με βάση την έκθεση αυτή, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είχε ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την εξέλιξη των συζητήσεων. 
 
 
I. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ 
 
1. Η ιστορική διαδικασία που δροµολογήθηκε στην Κοπεγχάγη το 1993 για την υπέρβαση των 

διαιρέσεων σε όλη την ήπειρό µας είναι έτοιµη να καρποφορήσει. Αποτελεί φόρο τιµής στο όραµα και 
τις προσπάθειες των υποψήφιων χωρών και των κρατών µελών το γεγονός ότι η µεγαλύτερη έως τώρα 
διεύρυνση της Ένωσης βρίσκεται πλέον προ των θυρών. 
 
Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικρότησε θερµά το θετικό αποτέλεσµα του 
ιρλανδικού δηµοψηφίσµατος. Το αποτέλεσµα άνοιξε τον δρόµο για να ολοκληρωθεί η επικύρωση της 
Συνθήκης της Νίκαιας ώστε να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του προσεχούς έτους. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε αποφάσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα 
στην Ένωση να παρουσιάσει στα υποψήφια κράτη διαπραγµατευτικές θέσεις για όλα τα εκκρεµή 
ζητήµατα µέχρι τις αρχές Νοεµβρίου το αργότερο, µε στόχο να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις 
προσχώρησης µε τις πρώτες χώρες στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης, τον ∆εκέµβριο. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθόρισε επίσης κατευθυντήριες γραµµές για τη συνέχιση της διαδικασίας µε 
τις χώρες που δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη διεύρυνση. 

 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
2. Η Ένωση προσυπογράφει τα συµπεράσµατα και τις συστάσεις της Επιτροπής ότι η Κύπρος, 

η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η 
Σλοβακία και η Σλοβενία πληρούν τα πολιτικά κριτήρια και θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα 
οικονοµικά κριτήρια και να αναλάβουν τις υποχρεώσεις της ιδιότητας του µέλους από την αρχή του 
2004. 

 
3. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη γενική πρόοδο που σηµειώθηκε στις 

διαπραγµατεύσεις προσχώρησης, καθώς επίσης και στη µεταφορά του κεκτηµένου στις εθνικές 
νοµοθεσίες και την εφαρµογή του, και τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν κατά τις διαπραγµατεύσεις οι 
υποψήφιες χώρες, η Ένωση επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά της να ολοκληρώσει τις 
διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες αυτές στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης στις 
12-13 ∆εκεµβρίου και να υπογράψει τη Συνθήκη Προσχώρησης στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2003. 

 
4. Η Ένωση επαναλαµβάνει ότι προτιµά να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση µια επανενωµένη Κύπρος, 

µε βάση µια συνολική διευθέτηση, και απευθύνει έκκληση στους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας να επωφεληθούν της ευκαιρίας και να καταλήξουν σε συµφωνία πριν 
από το τέλος των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης εφέτος. Η Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει την 
πλήρη υποστήριξή της στις ουσιαστικές προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών 



για την επίτευξη λύσης, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσαρµόσει τους όρους µιας τέτοιας συνολικής 
διευθέτησης στη Συνθήκη Προσχώρησης ευθυγραµµιζόµενη µε τις αρχές µε βάση τις οποίες ιδρύθηκε 
η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν επιτευχθεί λύση, οι αποφάσεις που θα ληφθούν τον ∆εκέµβριο από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης θα βασίζονται στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου του Ελσίνκι του 1999. 

 
5. Η Ένωση συµφωνεί µε την αξιολόγηση της Επιτροπής για τις προόδους που πραγµατοποίησαν η 

Βουλγαρία και η Ρουµανία. Λαµβανοµένου υπόψη του περιεκτικού και αµετάκλητου χαρακτήρα της 
διαδικασίας διεύρυνσης και µε βάση το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής, το Συµβούλιο και η 
Επιτροπή καλούνται να προετοιµάσουν, σε στενή συνεννόηση µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, τις 
αποφάσεις που είναι αναγκαίο να ληφθούν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης όσον αφορά 
κατά πρώτον τις λεπτοµερείς πορείες διαδροµής, καθώς και χρονοδιαγράµµατα, και εν συνεχεία την 
αυξηµένη προενταξιακή βοήθεια ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία προσχώρησης αυτών των χωρών. 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, στις 
προσπάθειές τους να επιτύχουν το στόχο της ένταξης το 2007. 

 
6. Η Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τα σηµαντικά βήµατα που πραγµατοποίησε η Τουρκία 

προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης και για το γεγονός 
ότι η Τουρκία σηµείωσε πρόοδο στα οικονοµικά κριτήρια και στην ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο, 
όπως αναφέρεται στην τακτική έκθεση της Επιτροπής. Τούτο έχει προωθήσει την έναρξη 
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης µε την Τουρκία. Η Ένωση ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει τη 
µεταρρυθµιστική της διαδικασία και να πραγµατοποιήσει περαιτέρω συγκεκριµένα βήµατα προς την 
κατεύθυνση της εφαρµογής, τα οποία θα προωθήσουν την προσχώρηση της Τουρκίας σύµφωνα µε τις 
ίδιες αρχές και τα ίδια κριτήρια µε αυτά που εφαρµόζονται στα άλλα υποψήφια κράτη. Το Συµβούλιο 
καλείται να προετοιµάσει εγκαίρως για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τα στοιχεία που 
χρειάζονται ώστε να ληφθεί απόφαση για το επόµενο στάδιο της υποψηφιότητας της Τουρκίας, µε 
βάση το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής και σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών 
Συµβουλίων του Ελσίνκι, του Λάκεν και της Σεβίλλης. 

 
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 
7. Η Ένωση υιοθετεί τις προτάσεις της Επιτροπής που περιλαµβάνονται στο έγγραφο στρατηγικής 

σχετικά µε τη συνέχιση της παρακολούθησης µετά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης. Κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή θα καταρτίσει, έξι µήνες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία 
προσχώρησης, έκθεση προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην οποία θα 
παρακολουθείται η περαιτέρω πρόοδος ως προς την υιοθέτηση, την εφαρµογή και την επιβολή του 
κεκτηµένου από τα κράτη που προσχωρούν, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις τους. 

 
8. Επιπλέον, η Ένωση υιοθετεί τις προτάσεις της Επιτροπής σύµφωνα µε τις οποίες πρέπει να 

προβλεφθούν στη Συνθήκη Προσχώρησης, εκτός από µια γενική ρήτρα οικονοµικής διασφάλισης, και 
δύο ειδικές ρήτρες διασφάλισης σχετικά µε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς περιλαµβανοµένων 
και όλων των τοµεακών πολιτικών που αφορούν οικονοµικές δραστηριότητες µε διασυνοριακές 
συνέπειες και τον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Για χρονικό διάστηµα 
µέχρι και τριών ετών µετά την προσχώρηση, θα µπορεί να γίνει επίκληση µιας ρήτρας διασφάλισης 
έπειτα από αιτιολογηµένη αίτηση οποιουδήποτε κράτους µέλους ή κατόπιν πρωτοβουλίας της 
Επιτροπής. Τα µέτρα που θα λαµβάνονται µε βάση τη γενική ρήτρα οικονοµικής διασφάλισης θα 
µπορούν να αφορούν οποιοδήποτε κράτος µέλος. Τα µέτρα µε βάση τις δύο ειδικές ρήτρες 
διασφάλισης θα µπορούν να αφορούν τα νέα κράτη µέλη τα οποία δεν θα έχουν εφαρµόσει τις 
δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων. Θα µπορεί να γίνει επίκληση 
µια ρήτρας διασφάλισης ακόµη και πριν από την προσχώρηση µε βάση τα συµπεράσµατα από την 
παρακολούθηση και να τεθεί η ρήτρα σε ισχύ από την πρώτη ηµέρα της προσχώρησης. Η διάρκεια 
αυτών των µέτρων θα µπορεί να παραταθεί πέραν της τριετίας. Τα αρµόδια όργανα θα καθορίσουν τη 
θέση της Ένωσης για το θέµα αυτό κατά τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης. Η Επιτροπή θα 
ενηµερώσει εγκαίρως το Συµβούλιο πριν από την ανάκληση των µέτρων διασφάλισης και θα λάβει 
δεόντως υπόψη της τυχόν παρατηρήσεις του Συµβουλίου ως προς το θέµα αυτό. 



 
9. Η Ένωση προσυπογράφει την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί ειδική µεταβατική διευκόλυνση για 

τη δηµιουργία θεσµών µε σκοπό να συνεχιστεί η διαδικασία δηµιουργίας διοικητικής και δικαστικής 
υποδοµής των νέων κρατών µελών. 

 
∆ηµοσιονοµικά και οικονοµικά θέµατα (2004-2006) 
 
10. Πρέπει να τηρηθεί το ανώτατο όριο των δαπανών που συνδέονται µε τη διεύρυνση, όπως 

καθορίσθηκε για την περίοδο 2004-2006 από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου. 
 
11. Οι δαπάνες της Ένωσης πρέπει να εξακολουθήσουν να τηρούν τόσο την επιταγή της δηµοσιονοµικής 

πειθαρχίας και της αποτελεσµατικότητας των δαπανών όσο και την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι η 
διευρυµένη Ένωση θα διαθέτει επαρκείς πόρους για την οµαλή ανάπτυξη των πολιτικών που 
εφαρµόζει προς όφελος όλων των πολιτών της. 

 
 
(α) Άµεσες πληρωµές 
 
12. Χωρίς να προδικάζονται οι µελλοντικές αποφάσεις σχετικά µε την ΚΓΠ και τη χρηµατοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά το 2006 ούτε τα τυχόν αποτελέσµατα από την εφαρµογή της παραγράφου 
22 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου ή οι διεθνείς δεσµεύσεις τις 
οποίες έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, µεταξύ άλλων κατά την έναρξη του Γύρου της Ντόχα για 
την Ανάπτυξη, θα προβλεφθούν άµεσες πληρωµές σύµφωνα µε το κάτωθι πρόγραµµα αυξήσεων, οι 
οποίες θα εκφράζονται ως ποσοστό του επιπέδου τέτοιων πληρωµών στην Ένωση : 

 
2004 :  25%  
2005 :  30%  
2006 :  35%  
2007 :  40%  
 
και κατόπιν σε αυξήσεις 10% ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα νέα κράτη µέλη το 2013 θα φθάσουν στο 
επίπεδο υποστήριξης που θα ισχύει τότε στην τωρινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το σύστηµα για 
τους µικρούς αγρότες δεν θα ισχύσει.  

 
Η σταδιακή εφαρµογή των άµεσων πληρωµών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε πλαίσιο δηµοσιονοµικής 
σταθερότητας, στο οποίο οι συνολικές ετήσιες δαπάνες που συνδέονται µε την αγορά και οι άµεσες 
πληρωµές σε µία Ένωση 25 κρατών δεν θα µπορούν - κατά την περίοδο 2007-2013 - να υπερβαίνουν 
σε πραγµατικές τιµές το ανώτατο όριο του υποτοµέα 1α για το έτος 2006, το οποίο συµφωνήθηκε στο 
Βερολίνο για την ΕΕ των 15 και το προτεινόµενο αντίστοιχο ανώτατο όριο δαπανών για τα νέα κράτη 
µέλη για το έτος 2006. Οι συνολικές δαπάνες σε ονοµαστικές τιµές, όσον αφορά τις δαπάνες που 
συνδέονται µε την αγορά και τις άµεσες πληρωµές για κάθε έτος της περιόδου 2007-2013, θα 
διατηρηθούν κάτω από το προαναφερθέν ανώτατο όριο του 2006 επαυξηµένο κατά 1% ετησίως. 

 
 Οι ανάγκες των παραγωγών που διαµένουν στις µειονεκτικές περιοχές της τωρινής Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θα πρέπει να διαφυλαχθούν. Η πολυλειτουργική γεωργία θα διατηρηθεί σε όλες τις περιοχές 
της Ευρώπης σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λουξεµβούργου του 
1997 και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου του 1999. 

 
 
(β) Συνολικό επίπεδο της χρηµατοδότησης των ∆ιαρθρωτικών ∆ράσεων 
 
13. Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής που θα 

προστεθούν στον τοµέα 2 ενόψει της διεύρυνσης θα πρέπει να ανέρχονται σε 23 δισεκατοµµύρια ευρώ 
για τη συγκεκριµένη περίοδο, τα οποία θα κατανεµηθούν µεταξύ των νέων κρατών µελών σύµφωνα 
µε τις σχετικές κοινές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συµφωνηθεί µε τα υποψήφια κράτη. 

 
 



(γ) Ίδιοι πόροι και ανισορροπίες του προϋπολογισµού 
 
14. Το κεκτηµένο στον τοµέα των ιδίων πόρων θα εφαρµοσθεί στα νέα κράτη µέλη από την προσχώρησή 

τους. 
 

Εάν η προβλεπόµενη ισορροπία των χρηµατικών ροών µε τον προϋπολογισµό της Κοινότητας σε 
σύγκριση µε το 2003 είναι αρνητική για τα διάφορα υποψήφια κράτη όσον αφορά την περίοδο 2004-
2006, θα προσφερθεί προσωρινή δηµοσιονοµική αντιστάθµιση, η οποία θα περιλαµβάνει κατ’ 
αποκοπήν, φθίνουσες και προσωρινές πληρωµές στο τµήµα δαπανών του προϋπολογισµού της ΕΕ. Τα 
ποσά θα καθορισθούν έως το τέλος των διαπραγµατεύσεων βάσει της µεθόδου που συµφωνήθηκε από 
το Συµβούλιο στις 22 Οκτωβρίου 2002 και θα περιληφθούν στην Πράξη Προσχώρησης. Οι εν λόγω 
αντισταθµίσεις θα πρέπει να παραµείνουν εντός των ετήσιων περιθωρίων έως τα ανώτατα όρια του 
Βερολίνου για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωµών ενόψει της 
διεύρυνσης. 

 
*** 

 
15. Η γενική προσπάθεια για δηµοσιονοµική πειθαρχία που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

του Βερολίνου θα πρέπει να συνεχισθεί κατά την περίοδο που αρχίζει το 2007.  
 

*** 
 
16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τον καθορισµό των κοινών 

θέσεων της ΕΕ, όπως προκύπτουν από τις προετοιµασίες του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και 
Εξωτερικών Σχέσεων και παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι. 

 
*** 

 
ΙΙ. ΚΑΛΙΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 
 
17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τα συµπεράσµατα της συνόδου του στη Σεβίλλη τον Ιούνιο 

του 2002. 
 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, σηµειώνοντας το στόχο της περαιτέρω ανάπτυξης της στρατηγικής 
εταιρικής σχέσης µεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, συµφωνεί να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε 
να καθησυχάσει όλους τους ενδιαφεροµένους ως προς το θέµα της µελλοντικής διέλευσης των 
προσώπων µεταξύ της περιοχής του Καλίνινγκραντ και της λοιπής Ρωσίας. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι όλα τα µέρη πρέπει να τηρούν πλήρως το κυριαρχικό δικαίωµα 
κάθε κράτους να διαφυλάσσει την ασφάλεια των πολιτών του µε τον έλεγχο των συνόρων του και της 
κυκλοφορίας προσώπων και εµπορευµάτων στην επικράτειά του και µέσω αυτής. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο επισηµαίνει το δικαίωµα κάθε κράτους να εισάγει θεωρήσεις, µεταξύ άλλων και για τη 
διέλευση. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την ιδιόµορφη κατάσταση της περιοχής του Καλίνινγκραντ ως 
τµήµατος της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει το συµπέρασµα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και 
Εξωτερικών Σχέσεων της 22ας Οκτωβρίου 2002 σχετικά µε το Καλίνινγκραντ. 
 
.......... 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 
 
 
∆ηµοσιονοµικά και οικονοµικά θέµατα : 
 
 
(α) Συνολικό επίπεδο της χρηµατοδότησης των ∆ιαρθρωτικών ∆ράσεων 
 
1. Tα υποψήφια κράτη θα πρέπει να εντείνουν και να επιταχύνουν την προετοιµασία τους, ώστε να 

µπορέσουν να υποβάλουν στην Επιτροπή την αίτηση συνδροµής τους, έγγραφα προγραµµατισµού και 
σχέδια για το Ταµείο Συνοχής, κατά τρόπο ώστε να µπορούν να εγκριθούν στις αρχές του 2004. Η 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα συνεχίσουν να προσφέρουν κάθε δυνατή συνδροµή εν προκειµένω. Η 
Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε η διαδικασία έγκρισης των εγγράφων προγραµµατισµού και των 
αιτήσεων πληρωµών να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη. 

 
2. Προκειµένου να καλυφθούν οι σηµαντικές ανάγκες νέων υποδοµών στους τοµείς των µεταφορών και 

του περιβάλλοντος οι οποίες έχουν διαπιστωθεί όσον αφορά τα υποψήφια κράτη, το ένα τρίτο της 
συνολικής χρηµατοδότησης των διαρθρωτικών δράσεων θα αφιερωθεί στο Ταµείο Συνοχής. 

 
3. Η προκαταβολή βάσει του κεκτηµένου θα ισούται το πρώτο έτος µετά την προσχώρηση προς το 16% 

της συνολικής συνεισφοράς των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων κατά την περίοδο 2004-2006. Η ΕΕ 
προβλέπει για το 2004 πιστώσεις πληρωµών ίσες προς το 3% των µέσων ετήσιων αναλήψεων 
υποχρεώσεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το 3% των αναλήψεων υποχρεώσεων για το Ταµείο 
Συνοχής. 1 

 
(β) Συνολικό επίπεδο της χρηµατοδότησης των Εσωτερικών Πολιτικών 
 
4. Κατόπιν της βεβαίωσης της Λιθουανίας ότι η Μονάδα 1 του πυρηνικού σταθµού της Ignalina θα 

παύσει να λειτουργεί πριν από το 2005, και της δέσµευσης που έχει αναλάβει όσον αφορά την παύση 
λειτουργίας της Μονάδας 2 έως το 2009, θα καταρτισθεί πρόγραµµα δραστηριοτήτων στήριξης για 
την αποξήλωση του εν λόγω σταθµού. Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που προβλέπονται για 
το πρόγραµµα αυτό θα ανέρχονται σε 70 εκατοµµύρια ευρώ 2 για κάθε οικονοµικό έτος της περιόδου 
2004-2006. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας ότι η αποξήλωση του πυρηνικού σταθµού της 
Ignalina θα πρέπει να συνεχισθεί πέραν των ισχυουσών δηµοσιονοµικών προοπτικών και ότι η 
σχετική προσπάθεια συνεπάγεται εξαιρετική οικονοµική επιβάρυνση για τη Λιθουανία, δυσανάλογη 
προς το µέγεθος και τις οικονοµικές δυνατότητες της χώρας αυτής, επιβεβαιώνει ότι, στο πλαίσιο της 
αλληλεγγύης της προς τη Λιθουανία, είναι πρόθυµη να παράσχει κατάλληλη πρόσθετη κοινοτική 
συνδροµή στο έργο της αποξήλωσης πέραν του 2006. 

 
5. Προκειµένου να συνεχισθεί η προενταξιακή ενίσχυση που είχε προγραµµατισθεί δυνάµει του PHARE 

για την αποξήλωση του πυρηνικού σταθµού του Bohunice στη Σλοβακία, προβλέπονται 20 
εκατοµµύρια ευρώ 1 σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για κάθε έτος της περιόδου 2004-2006. 

 
6. Η δράση για την υποστήριξη της ανάπτυξης θεσµικών δοµών στα νέα κράτη µέλη, που άρχισε 

δυνάµει του PHARE, θα συνεχισθεί έως το 2006. Προς το σκοπό αυτό προβλέπονται αναλήψεις 
                                                 
1  Οι πληρωµές κατά τη διάρκεια του 2004 για τις διαρθρωτικές δράσεις στα νέα κράτη µέλη δεν έχουν επιπτώσεις 

στις πληρωµές που πρέπει να περιληφθούν στον προϋπολογισµό του 2004 για τις διαρθρωτικές δράσεις των 
τωρινών κρατών µελών. 

2  Πρόκειται για κατ’ εκτίµηση ποσά που θα πρέπει να αναθεωρηθούν καταλλήλως ανάλογα µε την πορεία των 
δαπανών για τις αποξηλωτικές δραστηριότητες των ταµείων αποξήλωσης της Ignalina και του Bohunice. Οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων του PHARE υπερβαίνουν τις προσδοκίες για την Ignalina και υπολείπονται των 
προσδοκιών για το Bohunice. 



 

υποχρεώσεων ύψους 200 εκατοµµυρίων ευρώ κατά το 2004, 120 εκατοµµυρίων ευρώ κατά το 2005 
και 60 εκατοµµυρίων ευρώ κατά το 2006. 

 
7. Στον τοµέα 3 θα πρέπει να καθορισθούν επίπεδα που να επιτρέπουν τη διατήρηση των κύριων 

δαπανών στις οποίες έχει δοθεί προτεραιότητα στο συγκεκριµένο τοµέα και την παροχή επαρκών 
µέσων για την επέκταση των εφαρµοζόµενων προγραµµάτων στα νέα κράτη µέλη. 

 
 
(γ) Κύπρος : Πρόγραµµα για το βόρειο τµήµα  
 
8. Ενόψει της υλοποίησης ενός πολιτικού διακανονισµού στην Κύπρο, το Συµβούλιο θα καταρτίσει 

ειδικό πρόγραµµα που θα επιτρέψει στο βόρειο τµήµα της νήσου να καλύψει την απόσταση που το 
χωρίζει από το νότιο. Προβλέπονται συνολικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 
39 εκατοµµυρίων ευρώ κατά το 2004, 67 εκατοµµυρίων ευρώ κατά το 2005 και 100 εκατοµµυρίων 
ευρώ κατά το 2006. 

 
 
(δ) Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης 
 
9. Τα νέα κράτη µέλη θα προσχωρήσουν στο ΕΤΑ από την έναρξη ισχύος του νέου χρηµατοδοτικού 

πρωτοκόλλου (10ο ΕΤΑ). 
 
(ε) Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 
 
10. Τα νέα κράτη µέλη θα συµµετάσχουν στο Ταµείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα από την 

προσχώρησή τους. Τα νέα κράτη µέλη θα καταβάλουν τις αντίστοιχες συνεισφορές προς το Ταµείο. 
Οι συνεισφορές των νέων κρατών µελών προς το Ταµείο θα καταβληθούν σε τέσσερις δόσεις, από το 
2006 και έπειτα (2006 : 15%, 2007 : 20%, 2008 : 30%, 2009 : 35%). 

 
 
ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
(α) Μεταβατικά µέτρα 
 
Συµβούλιο 
 
Για την περίοδο από την προσχώρηση έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, όποτε το Συµβούλιο χρειάζεται να 
αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι των µελών του σταθµίζονται όπως εκτίθεται στον πίνακα του 
Παραρτήµατος 1. 
 
Για την έγκριση των πράξεων του Συµβουλίου απαιτούνται τουλάχιστον 88 ψήφοι υπέρ, όταν σύµφωνα µε 
τη Συνθήκη οι πράξεις εκδίδονται προτάσει της Επιτροπής. Στις λοιπές περιπτώσεις, για την έγκριση των 
πράξεων του Συµβουλίου απαιτούνται τουλάχιστον 88 ψήφοι υπέρ, από τα δύο τρίτα τουλάχιστον των 
µελών. 
 
Σε περίπτωση που προσχωρήσουν λιγότερα από δέκα νέα κράτη µέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάµει της 
µέλλουσας Συνθήκης Προσχώρησης, το όριο της ειδικής πλειοψηφίας καθορίζεται µε απόφαση του 
Συµβουλίου κατά τρόπο ώστε να αντιστοιχεί όσο είναι δυνατόν προς το 71,26% του συνολικού αριθµού των 
ψήφων. 
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
Από την προσχώρηση έως τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περίοδο 2004-2009, ο 
συνολικός αριθµός των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι έδρες που αναλογούν σε κάθε κράτος 
µέλος καθορίζονται µε την ήδη εφαρµοζόµενη µέθοδο κατανοµής των εδρών. 
 
 



 

(β) Στάθµιση των ψήφων στο Συµβούλιο και όριο της ειδικής πλειοψηφίας 
 
Όταν το Συµβούλιο χρειάζεται να αποφασίσει µε ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι των µελών του σταθµίζονται 
από 1ης Ιανουαρίου 2005 όπως εκτίθεται στον πίνακα του Παραρτήµατος 2. 
 
Από την ίδια ηµεροµηνία, για την έγκριση των πράξεων του Συµβουλίου απαιτούνται τουλάχιστον 232 
ψήφοι υπέρ από την πλειοψηφία των µελών, όταν σύµφωνα µε τη Συνθήκη οι πράξεις εκδίδονται προτάσει 
της Επιτροπής. Στις λοιπές περιπτώσεις, για την έγκριση των πράξεων του Συµβουλίου απαιτούνται 
τουλάχιστον 232 ψήφοι υπέρ, από τα δύο τρίτα τουλάχιστον των µελών. Όταν το Συµβούλιο πρόκειται να 
εκδώσει απόφαση µε ειδική πλειοψηφία, ένα µέλος του Συµβουλίου µπορεί να ζητήσει να εξακριβωθεί κατά 
πόσον τα κράτη µέλη που αποτελούν την ειδική πλειοψηφία εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62% του 
συνολικού πληθυσµού της Ένωσης. Εάν αποδειχθεί ότι δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, δεν εκδίδεται 
η εν λόγω απόφαση. 
 
Σε περίπτωση που θα προσχωρήσουν λιγότερα από δέκα νέα κράτη µέλη στην ΕΕ δυνάµει της µέλλουσας 
Συνθήκης Προσχώρησης, το όριο της ειδικής πλειοψηφίας καθορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου µε την 
εφαρµογή αυστηρά γραµµικής αριθµητικής παρεµβολής, µε στρογγυλοποίηση προς τα άνω ή τα κάτω στην 
πλησιέστερη ψήφο, µεταξύ 71% για ένα Συµβούλιο µε 300 ψήφους και του ορίου που προβλέπεται ανωτέρω 
για την ΕΕ των 25 κρατών µελών (72,27%). 
 
 
(γ) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
Από την έναρξη της θητείας 2004-2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάθε κράτος µέλος λαµβάνει 
αριθµό εδρών που αντιστοιχεί στο άθροισµα : 
 
(i) των εδρών που του αναλογούν σύµφωνα µε τη ∆ήλωση αριθ. 20 που έχει προσαρτηθεί στην Τελική 

Πράξη της Συνθήκης της Νίκαιας 
και 
(ii) των εδρών που προκύπτουν από την κατανοµή των 50 εδρών που δεν θα καταληφθούν από τη 

Βουλγαρία και τη Ρουµανία, οι οποίες θα κατανεµηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης της 
Νίκαιας.  

 
Ο συνολικός αριθµός εδρών που θα προκύψει µε τον τρόπο αυτό θα πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο 
τις 732 και οι κατανοµές θα τηρούν την ισορροπία µεταξύ των τωρινών κρατών µελών που καθιερώθηκε στη 
Νίκαια. Η ίδια αναλογική προσέγγιση θα εφαρµοστεί κατά την κατανοµή των εδρών στα νέα κράτη µέλη. Η 
προσέγγιση θα είναι επίσης ισόνοµη και θα σέβεται την ισορροπία µεταξύ όλων των κρατών µελών.  
 
Η εφαρµογή της µεθόδου αυτής δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα να λάβουν τα σηµερινά κράτη µέλη 
µεγαλύτερο αριθµό εδρών από αυτόν που διαθέτουν επί του παρόντος. 
 
 
(δ) Προεδρία του Συµβουλίου  
 
Η Συνθήκη ΕΚ προβλέπει ότι τα καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται στο Συµβούλιο εκ περιτροπής από 
κάθε κράτος µέλος. Προκειµένου να δοθεί στα νέα κράτη µέλη χρόνος ώστε να προετοιµάσουν την 
Προεδρία τους, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι η ισχύουσα σειρά εναλλαγής θα συνεχισθεί έως 
το τέλος του 2006. Το Συµβούλιο θα αποφασίσει ως προς τη σειρά των Προεδριών από το 2007 και έπειτα 
το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο ένα έτος µετά την προσχώρηση των πρώτων νέων κρατών µελών. 
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Η ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 
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