
II. DEKLARACJE

A. WSPÓLNE DEKLARACJE OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1. Wspólna deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Bułgaria

Unia Europejska podkreśla znaczenie zróżnicowanego podejścia i elastyczności jako elementów
zawartych w uzgodnieniach dotyczących swobodnego przepływu pracowników. Państwa Członkowskie
będą dążyć do przyznania obywatelom bułgarskim większego dostępu do swoich rynków pracy na mocy
przepisów krajowych, mając na uwadze przyspieszenie procesu zbliżania przepisów do dorobku.
W konsekwencji, możliwości zatrudnienia obywateli bułgarskich w Unii Europejskiej powinny ulec
znacznej poprawie po przystąpieniu Bułgarii. Ponadto Państwa Członkowskie UE jak najlepiej
wykorzystają proponowane uzgodnienia, tak aby jak najszybciej zapewnić pełne stosowanie dorobku
w zakresie swobodnego przepływu pracowników.

2. Wspólna deklaracja w sprawie roślin strączkowych: Bułgaria

W odniesieniu do roślin strączkowych, uwzględniono obszar o powierzchni 18 047 ha do celów
obliczenia pułapu krajowego dla Bułgarii w załączniku VIIIA do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003
z dnia 29 września 2003 r. (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

3. Wspólna deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Rumunia

Unia Europejska podkreśla znaczenie zróżnicowanego podejścia i elastyczności jako elementów
zawartych w uzgodnieniach dotyczących swobodnego przepływu pracowników. Państwa Członkowskie
będą dążyć do przyznania obywatelom rumuńskim większego dostępu do swoich rynków pracy na mocy
przepisów krajowych, mając na uwadze przyspieszenie procesu zbliżania przepisów do dorobku.
W konsekwencji, możliwości zatrudnienia obywateli rumuńskich w Unii Europejskiej powinny ulec
znacznej poprawie po przystąpieniu Rumunii. Ponadto Państwa Członkowskie UE jak najlepiej
wykorzystają proponowane uzgodnienia, tak aby jak najszybciej zapewnić pełne stosowanie dorobku
w zakresie swobodnego przepływu pracowników.

4. Wspólna deklaracja w sprawie rozwoju obszarów wiejskich: Bułgaria i Rumunia

W zakresie środków pomocowych na rozwój obszarów wiejskich dla Bułgarii i Rumunii, pochodzących
z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji, na lata 2007-2009
wymienione w artykule 34 ustęp 2 Protokołu dotyczącego przystąpienia oraz w artykule 34 ustęp 2 Aktu
Przystąpienia, Unia zaznacza, że można oczekiwać przydzielenia następujących kwot:

(w milionach EUR, ceny z roku 2004)

2007 2008 2009 2007-2009

Bułgaria 183 244 306 733

Rumunia 577 770 961 2 308

Ogółem 760 1 014 1 267 3 041

21.6.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 157/391



Kwoty przydzielone na rozwój obszarów wiejskich Bułgarii i Rumunii na dalszy okres niż lata 2007-2009
będą określane w oparciu o istniejące przepisy lub przepisy wynikające z przeprowadzonych do tego
czasu reform polityki.

B. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ORAZ KOMISJI

5. Wspólna deklaracja w sprawie przygotowania Bułgarii i Rumunii do przystąpienia

Unia Europejska będzie nadal ściśle monitorować przygotowania i osiągnięcia Bułgarii i Rumunii, w tym
skuteczną realizację zobowiązań podjętych we wszystkich dziedzinach dorobku.

Unia Europejska przywołuje konkluzje Prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 16 -
17 grudnia 2004 roku, zwłaszcza ich punkty 8 i 12, podkreślając, że w przypadku Rumunii, szczególna
uwaga zostanie poświęcona przygotowaniom w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych, konkurencji i środowiska, a w przypadku Bułgarii - przygotowaniom w dziedzinie
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Komisja będzie nadal przedstawiać coroczne
sprawozdania dotyczące postępów Bułgarii i Rumunii na drodze do członkostwa, w odpowiednich
przypadkach wraz z zaleceniami. Unia Europejska przypomina, że klauzule ochronne przewidują środki
służące rozwiązywaniu problemów, które mogą pojawić się, zależnie od okoliczności, przed
przystąpieniem lub w ciągu trzech lat po przystąpieniu.

C. WSPÓLNA DEKLARACJA NIEKTÓRYCH OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

6. Wspólna deklaracja Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Austrii w sprawie
swobodnego przepływu pracowników: Bułgaria i Rumunia

Republika Federalna Niemiec i Republika Austrii w porozumieniu z Komisją potwierdzają, że w ich
rozumieniu brzmienie punktu 13 środków przejściowych w sprawie swobodnego przepływu
pracowników na mocy dyrektywy 96/71/WE w załącznikach VI i VII zarówno Protokołu dotyczącego
przystąpienia jak i Aktu Przystąpienia oznacza, że „niektóre regiony” mogą, w stosownym przypadku,
obejmować również całe terytorium kraju.

D. DEKLARACJA REPUBLIKI BUŁGARII

7. Deklaracja Republiki Bułgarii w sprawie używania cyrylicy w Unii Europejskiej

Wraz z uznaniem języka bułgarskiego jako autentycznego języka traktatów, a także jako języka
oficjalnego i roboczego, który będzie używany przez instytucje Unii Europejskiej, cyrylica stanie się
jednym z trzech alfabetów oficjalnie używanych w Unii Europejskiej. Ta znacząca część dziedzictwa
kulturowego Europy stanowi szczególny wkład Bułgarii w językową i kulturową różnorodność Unii.
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