Глава 31 – Други

ГЛАВА 31 – ДРУГИ
Главата за “Други въпроси” е по същество преговорна кутия, в която са поставени редица
елементи, които не са спорни, но не принадлежат към други преговорни глави. Главата “Други
въпроси” обхваща следните въпроси, които бяха предмет на преговори с десетте страни-кандидатки
и окончателно приети в Копенхаген:
- Присъединяване на страните-кандидатки към Европейския фонд за развитие
- Участие и принос на страните-кандидатки към Изследователския фонд за въглища и стомана;
- Абонамент в капитала и активите от чуждестранния резерв на Европейската централна банка от
страните-кандидатки;
- Изменения в устава на Европейската инвестиционна банка с оглед на присъединяването на
страните-кандидатки
- Включване в Договора за Присъединяване на обща икономическа защитна клауза; конкретна
защитна клауза за вътрешния пазар; и конкретна защитна клауза за период от три години за
Правосъдието и вътрешните работи
- Прилагане и управление на правила за прилагането, след присъединяването, на трите отделни
пред-присъединителни фонда ФАР, ИСПА и САПАРД в новите държави-членки
- Създаване на преходен инструмент в помощ на новите държави-членки за по-нататъшно
развитие и засилване на административния капацитет и поощряване на обмена на водещи практики
между партньори. Общата сума за годините 2004-2006 е: € 380 милиона
- Временен фонд ще подпомага държавите-членки – бенефициенти за финансирането на
Шенгенските достижения на Европейското право (acquis) и контрола върху външните граници в
периода 2004-2006 на обща стойност от € 858,3 милиона.
- Приемане на новите държави-членки от 1ви януари 2004 г за участие в разходите по бюджетни
глави Структурни фондове, някои от Европейските фондове за селскостопански указания и
гаранции и Вътрешни политики.
- Условия за преходния период, между “датата на прекъсване” (1 ноември 2002 г) и датата на
присъединяване, когато новите достижения на правото на Европейския съюз (acquis
communautaire) не са включени в преговорите за присъединяване, но същевременно
присъединяващите се страни все още не са държави-членки;
- Правна основа за управлението на фондовете за извеждане от действие на атомни централи
Игналина в Литва и Бохунице (Блок V1) в Словакия;
- Двустранни спогодби между Република Чехия и Република Австрия относно
Атомна централа Темелин;
- декларация на Малта за Гозо;
- декларация на Малта за нейния неутралитет;
- Малтийски Протокол за абортите;
- Суверенни бази на Обединеното кралство в Кипър.
Преговорите по тази глава за България и Румъния предстоят.
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