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1. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. Η Ευρώπη ενόψει της διεύρυνσης

Η επόµενη διεύρυνση της Ένωσης θα ενισχύσει περαιτέρω την ενότητα της Ευρωπαϊκής
ηπείρου και θα συµβάλει στη δηµιουργία ενός χώρου διαρκούς ειρήνης και ευηµερίας.

Το 1993, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης έθεσε την προοπτική της
διεύρυνσης προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στη συνέχεια, η ΕΕ
δροµολόγησε µια φιλόδοξη προενταξιακή στρατηγική, η οποία κατηύθυνε και
υποστήριξε τις προετοιµασίες των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, µέχρι σήµερα.

Οι υποψήφιες χώρες προσπαθώντας να εκπληρώσουν τα κριτήρια για την ένταξή τους
στην ΕΕ και να υιοθετήσουν το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, ήταν σε θέση να
επιταχύνουν τις εσωτερικές µεταρρυθµίσεις παράλληλα µε την προετοιµασία για την
ένταξή τους στην ΕΕ. Ήταν σηµαντικό το πλησίασµα των ευρωπαίων πολιτών - όπως
αποκαλύπτει η αλληλεγγύη µεταξύ των σηµερινών και µελλοντικών µελών της ΕΕ, που
εκδηλώθηκε µε τις σοβαρές πληµµύρες που έπληξαν την Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη, το καλοκαίρι.

Είναι ακαταµάχητα τα ιστορικά και πολιτικά επιχειρήµατα υπέρ της διεύρυνσης, η οποία
θα επιφέρει επιπλέον ουσιαστικά οικονοµικά οφέλη.

Τα υφιστάµενα κράτη µέλη καθώς και τα µελλοντικά, απολαµβάνουν πολιτική
σταθερότητα. Εµφανίστηκαν σταθερά δηµοκρατικά συστήµατα στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη. Η επιτυχία αυτή οφείλεται κυρίως στον ίδιο το λαό των χωρών
αυτών. Η πολιτική σταθερότητα στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης έχει τις ρίζες της σε κοινές ευρωπαϊκές αξίες: δηµοκρατία, κράτος δικαίου,
σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και προστασία των µειονοτήτων. Εξαλείφονται
οι αιτίες συγκρούσεων, όπως θέµατα µειονοτήτων και συνοριακά προβλήµατα. Ένα
σταθερό πολιτικό πλαίσιο συνιστά προϋπόθεση για µια διαρκή ειρήνη και συνύπαρξη
γειτονικών χωρών, καθώς και για µια επιτυχή οικονοµία.

Τούτο αποτελεί ευκαιρία για τις υποψήφιες χώρες για να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο
καθώς και τις προοπτικές τους για τον καθολικό ανταγωνισµό. Ήδη οι υποψήφιες χώρες
πραγµατοποιούν το ήµισυ µέχρι δύο τρίτα των συναλλαγών τους µε την ΕΕ. Η ταχεία
ανάπτυξη των συναλλαγών συνέβαλε στην ανάπτυξη νέων αγορών και επενδύσεων. Η
πλήρης ολοκλήρωση που επέρχεται µε την ένταξη καθώς και µε τη θέσπιση κοινών
κανόνων και προδιαγραφών στη µεγαλύτερη παγκοσµίως ενιαία αγορά, θα ενισχύσουν
περαιτέρω τις ευκαιρίες για την επίτευξη µιας κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιµης
ανάπτυξης.

Με βάση την πολιτική και οικονοµική σταθερότητα, η διευρυµένη Ένωση θα είναι
καλύτερα εφοδιασµένη για να αντιµετωπίσει τις παγκόσµιες προκλήσεις. Η διευρυµένη
Ένωση θα προσδώσει µεγαλύτερη βαρύτητα στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, ειδικότερα
στην ανάπτυξη κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Η καλύτερη
συνεργασία µεταξύ των σηµερινών και µελλοντικών κρατών µελών θα συµβάλλει στην
καταστολή του διεθνούς εγκλήµατος και τροµοκρατίας.
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Η διευρυµένη ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει να αναπτύξει πέραν των συνόρων της, µια νέα
πολιτική γειτονίας προς όφελος όλων. Αναπτύσσονται ιδέες σε ότι αφορά την πολιτική
για µια "ευρύτερη Ευρώπη". Στόχος είναι η δηµιουργία µιας συνεκτικότερης
προσέγγισης της διευρυµένης Ένωσης προς τις γειτονικές χώρες. Η Επιτροπή εξετάζει
επί του παρόντος τις εναλλακτικές δυνατότητες σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της
πολιτικής της ΕΕ έναντι των νέων γειτόνων, µε σκοπό να αποτρέψει τους πιθανούς
φόβους που οφείλονται στη διεύρυνση καθώς επίσης και να διασφαλίσει ότι η διεύρυνση
παρέχει ευκαιρίες, όπως αναµενόµενη αύξηση των συναλλαγών και της οικονοµικής
ανάπτυξης και για τις δύο πλευρές. Με τη νέα αυτή πολιτική προσέγγισης θα
υπογραµµιστεί το γεγονός ότι µια διευρυµένη ΕΕ θα εξασφαλίσει ανοικτή στάση και θα
ενισχύσει τα κοινά συµφέροντα και δραστηριότητες µε τους γείτονές της στα ∆υτικά
Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Τα µελλοντικά κράτη µέλη συµβάλλουν µε αξιόλογο τρόπο στις συζητήσεις που
αφορούν το µέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύµβασης, η οποία
προετοιµάζει το έδαφος για την επόµενη θεσµική µεταρρύθµιση. Οι εργασίες της
σύµβασης έχουν θεµελιώδη σηµασία για το µέλλον της Ευρώπης. Η πλήρης συµµετοχή
των υποψηφίων χωρών έχει σαφώς αποδείξει την προστιθέµενη αξία µιας διευρυµένης
Ένωσης.

Η εκτίµηση που παραθέτει η Επιτροπή για τις υποψήφιες χώρες στις περιοδικές εκθέσεις
του τρέχοντος έτους, εµπεριέχουν τρία σηµαντικά µηνύµατα :

� Η προενταξιακή στρατηγική της Ένωσης απεδείχθη επιτυχής. Η διαδικασία αλλαγής
στις υποψήφιες χώρες επισπεύσθηκε σηµαντικά µε την προοπτική της διεύρυνσης.

� Οι διαπραγµατεύσεις για την ένταξη, οι οποίες βασίστηκαν στις αρχές των ιδίων
προσόντων, της διαφοροποίησης και της έγκαιρης προετοιµασίας, µπορούν να
ολοκληρωθούν µε τις περισσότερες υποψήφιες χώρες µέχρι το τέλος του 2002. Θα
συνεχιστούν οι προετοιµασίες για τη διεύρυνση.

� Η διεύρυνση είναι µια συνολική διαδικασία η οποία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί µε
τις πρώτες εντάξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παρέχει πλήρη στήριξη
στις σηµερινές υποψήφιες χώρες οι οποίες δεν θα είναι σε θέση να συµµετέχουν στην
επόµενη διεύρυνση.

Οι υποψήφιες χώρες κατέβαλαν σηµαντικές προσπάθειες για τη διαδικασία διεύρυνσης.
Ελήφθησαν σηµαντικές πολιτικές και οικονοµικές αποφάσεις πριν από τη διεύρυνση. Για
να επιτευχθούν τα πλήρη οφέλη της ολοκλήρωσης για τα σηµερινά και τα µελλοντικά
κράτη µέλη, πρέπει να τηρηθεί το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα της διεύρυνσης χωρίς
να διακινδυνεύσει η ποιότητα της διαδικασίας ένταξης.

Η Επιτροπή ελπίζει στην προσχώρηση µιας ενωµένης Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
βάσει µιας πλήρους επίλυσης, που συνιστά το καλύτερο αποτέλεσµα για όλους τους
ενδιαφερόµενους. Όπως αναφέρεται στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
της Σεβίλλης, η Ένωση είναι έτοιµη να συµβιβάσει τους όρους µιας πολιτικής επίλυσης
στο πλαίσιο των ρυθµίσεων για την ένταξη, µε τις αρχές στις οποίες βασίζεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή καλωσορίζει τη συνέχιση της ουσιαστικής συµβολής
των Ηνωµένων Εθνών. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να καταβάλουν
συνδυασµένες προσπάθειες για να επιτύχουν την επίλυση αυτή, πριν τον τερµατισµό των
διαπραγµατεύσεων ένταξης. Λαµβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συµβουλίου
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Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, η Επιτροπή πιέζει την Τουρκία, ειδικότερα, να
υποστηρίξει πλήρως τις προσπάθειες για την επίτευξη πλήρους επίλυσης κατά το τρέχον
έτος. Στην περίπτωση αυτή, οι όροι ένταξης της Κύπρου µπορούν να προσαρµοστούν
ώστε να λαµβάνεται υπόψη η πλήρης επίλυση καθώς και οι συνέπειές της για την
εφαρµογή του κεκτηµένου σε ολόκληρη τη νήσο.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να δραστηριοποιείται σε επαφή µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη
για την ενίσχυση των προσπαθειών προς την επίλυση του ζητήµατος. Προτείνεται, η
Ένωση να διαθέσει σηµαντικούς πόρους για να ενισχύσει το βόρειο τµήµα της νήσου να
καλύψει τη διαφορά και να υποστηρίξει την επίλυση. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, αν δεν
επιλυθεί το ζήτηµα, οι αποφάσεις που θα ληφθούν το ∆εκέµβριο στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Κοπεγχάγης θα βασίζονται στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Ελσίνκι.

Στο πλαίσιο των διαδοχικών του συνόδων στο Göteborg, το Λάακεν και τη Σεβίλλη, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι, εφόσον οι διαπραγµατεύσεις και οι
µεταρρυθµίσεις συνεχιστούν µε τον ίδιο ρυθµό, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
αποφασισµένη να ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις µε την Κύπρο, τη Μάλτα, την
Ουγγαρία, την Πολωνία, τη ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την
Εσθονία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη Σλοβενία µέχρι το τέλος του 2002, εφόσον οι
χώρες αυτές είναι έτοιµες. Παραµένει ο στόχος, σύµφωνα µε τον οποίο οι χώρες αυτές
θα συµµετέχουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2004, ως πλήρη µέλη.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης προσέθεσε ότι, για να είναι σε θέση να
αποφασίσει µε ποιες υποψήφιες χώρες µπορούν να τερµατισθούν οι διαπραγµατεύσεις
µέχρι το τέλος του 2002, η Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει τις κατάλληλες συστάσεις
λαµβάνοντας υπόψη τις περιοδικές της εκθέσεις.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης ενθάρρυνε επίσης την Ουγγαρία και τη
Ρουµανία να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και επανέλαβε τη δέσµευση της Ένωσης
να παράσχει πλήρη στήριξη κατά την προετοιµασία τους για την ένταξη.

Προσέθεσε ότι θα πρέπει να εγκριθεί στην Κοπεγχάγη, για τις υποψήφιες χώρες µε τις
οποίες εξακολουθούν οι διαπραγµατεύσεις, ένας ενηµερωµένος χάρτης πορείας και µια
αναθεωρηµένη και ενισχυµένη προενταξιακή στρατηγική. Επίσης, µπορεί να εξεταστεί
το ενδεχόµενο της αύξησης της προενταξιακής χρηµατοδοτικής βοήθειας. Επιπλέον, εάν
συνεχιστεί ο ίδιος ρυθµός προόδου, θα µπορούσε να καθοριστεί ένα ακριβέστερο
χρονοδιάγραµµα για τη διαδικασία ένταξης των χωρών αυτών, µέχρι το τέλος του έτους.

Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει τα προαναφερόµενα αιτήµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου.

1.2. Κοινή γνώµη και διαδικασία διεύρυνσης

Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν τον σηµαντικότερο ρόλο για να εξηγήσουν
τα σχετικά µε τη διεύρυνση στους πολίτες των υποψηφίων χωρών, όπως και σε αυτούς
των κρατών µελών. Η Επιτροπή υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή και έχει αναπτύξει
µια επικοινωνιακή στρατηγική προς το σκοπό αυτό. Το σαφές µήνυµα, το οποίο πρέπει
να περάσουν όλες οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την επιτυχία της διαδικασίας, είναι
ότι η διεύρυνση είναι ένα παιχνίδι χωρίς νικητή, στο οποίο µε την επανένωση της
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Ευρώπης θα επεκταθεί ο χώρος της ειρήνης, της ευηµερίας και της ασφάλειας σε
ολόκληρη την ήπειρο.

Η στήριξη στη διεύρυνση είναι εν γένει σηµαντική στις υποψήφιες χώρες. Είναι
σηµαντικό να ενισχυθούν η ευαισθητοποίηση και οι γνώσεις, στα κράτη µέλη, που
αφορούν τις χώρες οι οποίες σύντοµα θα ενταχθούν στην Ένωση και να δοθούν
εξηγήσεις σε ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα της διαδικασίας διεύρυνσης. Πρέπει να γίνει
ακόµη πολύ δουλειά για να επεξηγηθούν τα οφέλη µιας διευρυµένης Ένωσης, σε ό,τι
αφορά την αυξηµένη πολιτική σταθερότητα καθώς και την προοπτική για βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη, και την τεράστια πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί κατά την
οικονοµική και πολιτική µεταρρύθµιση στην περιφέρεια, από το 1989. Με τον τρόπο
αυτό θα πάψει πλέον να πιστεύεται ότι υπάρχουν προβλήµατα σε ό,τι αφορά την
ετοιµότητα των υποψηφίων να ενταχθούν στην Ένωση.

1.3. ∆ιοικητικές προετοιµασίες για τη διεύρυνση

Για τη διασφάλιση επιτυχούς και οµαλής µετάβασης σε µια διευρυµένη Ένωση είναι
επίσης απαραίτητες οι προετοιµασίες σε διοικητικό επίπεδο, στο εσωτερικό των
σηµερινών οργάνων της ΕΕ. Ήδη έχουν αναληφθεί τέτοιες προετοιµασίες, για να
διασφαλισθεί ότι όλα τα αναγκαία µέτρα θα έχουν θεσπισθεί µέχρι τον χρόνο της
ένταξης. Σε αυτές τις υπό εξέλιξη εργασίες περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, εκτιµήσεις
των αναγκών στελέχωσης και συναφείς προετοιµασίες προσλήψεων, πρόβλεψη
µετάφρασης και διερµηνείας σε επί πλέον γλώσσες, προετοιµασία κτιρίων, σχολείων
κλπ. Τα Όργανα εργάστηκαν από κοινού για να εξασφαλίσουν την πραγµατοποίηση των
προετοιµασιών για κάθε Όργανο. Η Επιτροπή περιέγραψε την πραγµατοποιηθείσα
πρόοδο στα προαναφερόµενα σηµεία, στον Χάρτη Πορείας για τις ∆ιοικητικές
Προετοιµασίες για τη ∆ιεύρυνση1, που βασίζεται στην υπόθεση εργασίας ότι δέκα
προσχωρούσες χώρες µε εννέα επί πλέον γλώσσες θα προσχωρήσουν την 1η Ιανουαρίου
2004. Αυτός ο χάρτης πορείας θα ενηµερωθεί µόλις ληφθούν οι αποφάσεις για τις χώρες
που θα προσχωρήσουν και για τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες.

Η Επιτροπή, στην Ανακοίνωσή της µε τίτλο ∆ραστηριότητες και Ανθρώπινοι πόροι της
Επιτροπής στην διευρυµένη Ένωση2 προσδιορίζει ειδικότερα τις επιπρόσθετες ανάγκες
της σε ότι αφορά τους ανθρώπινους πόρους σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, που πρέπει
να δηµιουργηθούν σταδιακά από το 2004 και να ολοκληρωθούν µέχρι, περίπου, το 2008.
Επιπλέον, είναι σαφές ότι, σε ορισµένους τοµείς πολιτικής, όπως η γεωργία, οι
διαρθρωτικές πολιτικές και οι γλωσσικές υπηρεσίες, οι αναγκαίοι ανθρώπινοι πόροι
λόγω της διεύρυνσης, θα είναι σηµαντικοί, όχι µόνο µετά αλλά και αµέσως πριν από την
διεύρυνση. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή προέβη σε λεπτοµερή αξιολόγηση των
αναγκαίων συµπληρωµατικών πόρων, κατόπιν της οποίας ζήτησε 500 µη µόνιµες θέσεις
ήδη για το 2003, για την κάλυψη αναγκών προτεραιότητας, θέσεις που πρόκειται να
καλυφθούν, κυρίως, από υπηκόους των υποψηφίων χωρών.

1.4. Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Τον Ιούνιο του 1993, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης έθεσε τα θεµέλια της
παρούσας διαδικασίας διεύρυνσης, δηλώνοντας ότι "οι συνδεδεµένες χώρες της

                                                
1 Βλέπε SEC(2002) 1015 της 25.09.2002.
2 COM (2002) 311 της 05.06.2002
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Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες το επιθυµούν, θα καταστούν µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης" και προσδιορίζοντας τους όρους της ιδιότητας µέλους, τα
λεγόµενα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Σύµφωνα µε τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, για την
απόκτηση της ιδιότητας µέλους, η υποψήφια χώρα πρέπει να διασφαλίσει :

� "τη σταθερότητα θεσµών που διασφαλίζουν τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και τον σεβασµό και προστασία των µειονοτήτων" : τα
πολιτικά κριτήρια.

Από την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ τον Μάιο του 1999, οι
απαιτήσεις αυτές αποτελούν τις συνταγµατικές αρχές της συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και υπογραµµίστηκαν στον χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναγγέλθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, τον
∆εκέµβριο του 2000.

� "την ύπαρξη λειτουργούσας οικονοµίας της αγοράς καθώς και την ικανότητα να
αντιµετωπίσουν τις πιέσεις του ανταγωνισµού και τις δυνάµεις της αγοράς εντός της
Ένωσης" : τα οικονοµικά κριτήρια.

Τα κριτήρια αυτά συµφωνούν µε τις αρχές των οικονοµικών πολιτικών, όπως
εξαγγέλλονται στη συνθήκη της ΕΚ από την συνθήκη του Μάαστριχτ, που τέθηκε σε
ισχύ την 1η Νοεµβρίου 1993.

� "την ικανότητα να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα
µέλους, µεταξύ άλλων, την αποδοχή των στόχων της πολιτικής, οικονοµικής και
νοµισµατικής ένωσης". Το κριτήριο αυτό αφορά την εφαρµογή της νοµοθεσίας της
Ένωσης, γνωστή ως κοινοτικό κεκτηµένο. Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια
αναφέρεται ως κριτήριο που αφορά το κεκτηµένο. Τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια που
επακολούθησαν, ιδίως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Μαδρίτης το 1995,
υπογράµµισαν την σηµασία που έχει όχι µόνο η ενσωµάτωση του κεκτηµένου στην
εθνική νοµοθεσία, αλλά και η διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής του
µέσω των κατάλληλων διοικητικών και δικαστικών δοµών.

Η Επιτροπή, µετά τις γνώµες της του 1997 σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για την προσχώρηση, προέβη σε ετήσια
αξιολόγηση, στο πλαίσιο των περιοδικών της εκθέσεων που κάλυψαν επίσης και την
Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία, της προόδου που πραγµατοποιούν οι υποψήφιες
χώρες σε ό,τι αφορά την πλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Η Επιτροπή, στο
πλαίσιο του προγράµµατος δράσης 20003, ανέπτυξε µεθοδολογία προς το σκοπό αυτό.

Στο πλαίσιο της µεθοδολογίας αυτής, στις περιοδικές εκθέσεις αξιολογείται η πρόοδος
ανάλογα µε το κατά πόσον πραγµατικά θεσπίστηκαν ή εκτελέστηκαν η νοµοθεσία και τα
µέτρα. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει ίση µεταχείριση για όλες τις υποψήφιες χώρες
και καθιστά δυνατή την αντικειµενική αξιολόγηση της κατάστασης σε κάθε χώρα. Η
πρόοδος σε ό,τι αφορά την πλήρωση εκάστου κριτηρίου αξιολογείται βάσει λεπτοµερούς
δελτίου ελέγχου, χάρις στο οποίο λαµβάνονται υπόψη οι ίδιες πτυχές για κάθε χώρα και
το οποίο διασφαλίζει τη διαφάνεια της αξιολόγησης. Οι εκθέσεις βασίζονται σε, και

                                                
3 Πρόγραµµα δράσης 2000: Για µια ισχυρότερη και ευρύτερη Ένωση, COM (97) 2000 τελικό. Βλέπε

ειδικότερα το δεύτερο µέρος - η πρόκληση της διεύρυνσης : I. Αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων
ένταξης.
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ελέγχονται βάσει πολλών διαφορετικών πηγών, αρχίζοντας από τις πληροφορίες που
παρέχουν οι ίδιες οι υποψήφιες χώρες, και πολλών άλλων πηγών, µεταξύ άλλων,
εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιολογήσεις των κρατών µελών, ή εργασίες
διεθνών οργανισµών και µη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι φετινές εκθέσεις περιέχουν
και ορισµένα προσδοκώµενα στοιχεία.

Για να εκτιµηθεί ο βαθµός στον οποίο οι υποψήφιες χώρες πληρούν τα πολιτικά
κριτήρια, η Επιτροπή παρέχει περιγραφή των διαφόρων θεσµών τους (Κοινοβούλιο,
εκτελεστική και δικαστική εξουσία), επίσης δε εξετάζει πως ασκούνται στην πράξη τα
διάφορα δικαιώµατα και ελευθερίες. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η
Επιτροπή αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο οι υποψήφιες χώρες τηρούν και εκτελούν τις
διατάξεις των σηµαντικότερων συµβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, µεταξύ άλλων
και πιο συγκεκριµένα, την ευρωπαϊκή σύµβαση για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών. Σε ό,τι αφορά το θέµα των δικαιωµάτων των
µειονοτήτων και της προστασίας των µειονοτήτων, η Επιτροπή δίδει ιδιαίτερη προσοχή
στην εφαρµογή των διαφόρων αρχών που εξαγγέλλονται στη σύµβαση-πλαίσιο του
Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών µειονοτήτων. Εξετάζονται
επίσης τα µέτρα που λαµβάνουν οι χώρες για την καταπολέµηση της διαφθοράς.

Τα οικονοµικά κριτήρια συνίστανται σε δύο στοιχεία : ύπαρξη λειτουργούσας
οικονοµίας της αγοράς και ικανότητα αντιµετώπισης της ανταγωνιστικής πίεσης και των
δυνάµεων της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης. Τα δύο αυτά στοιχεία εκτιµώνται µε
βάση µια σειρά επιµέρους κριτηρίων, τα οποία καθορίστηκαν στο πρόγραµµα δράσης
2000. Η ύπαρξη µιας λειτουργούσας οικονοµίας της αγοράς απαιτεί την ελευθέρωση των
τιµών καθώς και των συναλλαγών καθώς και την εγκαθίδρυση έννοµης τάξης, µεταξύ
άλλων, δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, που µπορεί να επιβληθεί. Η µακροοικονοµική
σταθερότητα και συναίνεση σε ό,τι αφορά την οικονοµική πολιτική, ενισχύει τις
επιδόσεις της οικονοµίας της αγοράς. Ένας καλά ανεπτυγµένος χρηµατοπιστωτικός
τοµέας και η απουσία σηµαντικών εµποδίων για την είσοδο στην αγορά και έξοδο από
αυτήν, βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα της οικονοµίας. Η ικανότητα αντίστασης
στις ανταγωνιστικές πιέσεις και στις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης
απαιτεί την ύπαρξη οικονοµίας της αγοράς και σταθερού µακροοικονοµικού πλαισίου.
Επίσης απαιτεί επαρκές ανθρώπινο και υλικό κεφάλαιο, µεταξύ άλλων, υποδοµές.
Εξαρτάται από τον βαθµό στον οποίο η κυβερνητική πολιτική και νοµοθεσία επηρεάζουν
την ανταγωνιστικότητα, από τον βαθµό ολοκλήρωσης του εµπορίου που επιτυγχάνει η
χώρα µε την Ένωση και από την αναλογία των µικρών επιχειρήσεων.

Η ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα µέλους
απαιτεί την υιοθέτηση, εκτέλεση και επιβολή του κεκτηµένου. Η Επιτροπή αναλύει, στο
πλαίσιο των εκθέσεών της, για καθένα από τα 29 κεφάλαια του κεκτηµένου, σε ποιο
βαθµό έχουν ληφθεί τα αναγκαία νοµοθετικά µέτρα για την εφαρµογή του κεκτηµένου
στο κεφάλαιο αυτό, και τι πρέπει να γίνει ακόµη ως προς αυτό. Επιπλέον, η Επιτροπή
εκτιµά σε ποιο βαθµό κάθε υποψήφια χώρα έχει δηµιουργήσει τις απαιτούµενες για την
εφαρµογή του κεκτηµένου διοικητικές δοµές.

Οι περιοδικές εκθέσεις του τρέχοντος έτους παρουσιάζουν µια ευρύτερη προοπτική σε
σχέση µε αυτές των προηγούµενων ετών. Όχι µόνο αξιολογούν την πρόοδο που έχει
πραγµατοποιήσει κάθε υποψήφια χώρα, αλλά αξιολογούν και το βαθµό στον οποίο οι
υποψήφιες χώρες θα πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης µέχρι την ένταξή τους,
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λαµβάνοντας υπόψη το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα για τη διεύρυνση που όρισε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

Προς τούτο απαιτείται προσεκτική εξέταση της προόδου που επιτέλεσε κάθε χώρα κατά
τα τελευταία έτη4, της κατάστασης σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων και του κατά πόσον οι χώρες πληρούν
ικανοποιητικά τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Οι τελευταίες αυτές πτυχές είναι κατεξοχήν
σηµαντικές για την εκτίµηση της ικανότητάς τους να αναλάβουν τις υποχρεώσεις
µέλους. Αναγκαίες προϋποθέσεις για να συναχθεί το συµπέρασµα ότι µια χώρα είναι
ικανή να εφαρµόσει το κεκτηµένο κατά το χρόνο της ένταξης, είναι το κατά πόσον έχει
ήδη τώρα εφαρµόσει σηµαντικό µέρος του κεκτηµένου στα διάφορα κεφάλαια, καθώς και
µια θετική εξέλιξη κατά τα τελευταία έτη. Λαµβάνονται επίσης υπόψη οι πληροφορίες
που διατίθενται στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις υπό εξέλιξη προετοιµασίες, ιδίως στο
πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης.

Στις περιοδικές εκθέσεις εντοπίζονται οι υποψήφιες χώρες οι οποίες πληρούν τα
κριτήρια της Κοπεγχάγης εντός του προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος για την ένταξη.
Επ' αυτών βασίζονται οι συστάσεις της Επιτροπής για τον τερµατισµό των
διαπραγµατεύσεων µε τις χώρες αυτές στο τέλος του 2002. Για όλες τις χώρες, οι
εκθέσεις προσδιορίζουν τους τοµείς όπου απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες ή στους
οποίους πρέπει να συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις.

1.5. Ενίσχυση της διοικητικής και δικαστικής ικανότητας

Η Επιτροπή δίδει ύψιστη σηµασία στη διασφάλιση ότι οι υποψήφιες χώρες θα
ενισχύσουν περαιτέρω την διοικητική και δικαστική τους ικανότητα. Τούτο αποτελεί
ουσιώδη προϋπόθεση για τη δηµιουργία αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών
µελών, η οποία είναι απαραίτητη για κάθε µέλος. Στις γνώµες του 1997 και τις
επακόλουθες περιοδικές εκθέσεις της, η Επιτροπή παρακολούθησε προσεκτικά την
πρόοδο που πραγµατοποίησε εκάστη χώρα στο θέµα αυτό. Από τις αρχές της δεκαετίας
του 1990 προγραµµατίστηκε η χορήγηση σηµαντικής προενταξιακής κοινοτικής
βοήθειας για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των υποψηφίων χωρών σε ό,τι αφορά τη
δηµιουργία και ενίσχυση των διοικητικών και δικαστικών τους δοµών.

Η Επιτροπή, όπως ανήγγειλε στο έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση το 2001, Για
µια επιτυχή διεύρυνση, ετοίµασε, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2002, από κοινού µε κάθε
διαπραγµατευόµενη χώρα, ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της διοικητικής και
δικαστικής της ικανότητας. Βασιζόµενα στις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για
τις προτεραιότητες το 2002, τα σχέδια δράσης προσδιορίζουν τα συγκεκριµένα µέτρα τα
οποία εναποµένει να ληφθούν για κάθε χώρα, ώστε να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο
διοικητικής ικανότητας, µέχρι το χρόνο της ένταξης.

Τα σχέδια δράσης εντοπίζουν επικεντρωµένη βοήθεια που απαιτείται για να
υποστηριχθούν οι προσπάθειες των χωρών. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή
συγκέντρωσε επιπρόσθετη χρηµατοδοτική βοήθεια ανερχόµενη σε 250 εκατ. € το 2002,

                                                
4 Από τις γνώµες του 1997 για τις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, από την περιοδική έκθεση

1998 για την Κύπρο και την Τουρκία, και από την ενηµερωµένη γνώµη του 1999 για τη Μάλτα.
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προς υποστήριξη των προσπαθειών αυτών, µε αποτέλεσµα, η συνολική κοινοτική
στήριξη προς ενίσχυση της διοικητικής και δικαστικής ικανότητας των
διαπραγµατευόµενων χωρών να ανέλθει, το 2002, σε περίπου 1 δισεκατ. €.

Στα σχέδια δράσης σηµειώνονται οι σχετικές δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν στις
διαπραγµατεύσεις και κάθε ενδεχόµενη επιπρόσθετη δράση παρακολούθησης, ιδίως
επανεξετάσεις από οµολόγους, που είναι δυνατόν να απαιτηθούν σε ορισµένους τοµείς
για να εκτιµηθούν οι προετοιµασίες εκάστης χώρας. Και οι 12 διαπραγµατευόµενες
χώρες αποτέλεσαν αντικείµενο επανεξετάσεων από οµολόγους, εκάστη σε διαφορετικό
βαθµό. Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 205 επανεξετάσεις από οµολόγους µέσω της
υπηρεσίας ενηµέρωσης για την τεχνική βοήθεια (TAIEX) σε 17 τοµείς µε την
κινητοποίηση άνω των 800 πραγµατογνωµόνων (λεπτοµέρειες στο Παράρτηµα 5).
Ορισµένες επανεξετάσεις από οµολόγους στον τοµέα του χρηµατοοικονοµικού ελέγχου,
διοργανώθηκαν µέσω της στήριξης στη βελτίωση της διακυβέρνησης και διαχείρισης
(SIGMA), ενώ οι ίδιες οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέλαβαν σειρά δράσεων
παρακολούθησης σε άλλους τοµείς. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2002,
πραγµατοποιήθηκε ειδική επανεξέταση από οµολόγους για την πυρηνική ασφάλεια, υπό
την αιγίδα του Συµβουλίου, η οποία κατάληξε σε µια έκθεση γα την κατάσταση
προόδου, τον Ιούνιο 2002.

Σηµαντικό στοιχείο κατά την πραγµατοποίηση επανεξετάσεων από οµολόγους αποτελεί
η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ πραγµατογνωµόνων προερχόµενων από ισοδύναµους
φορείς στις υποψήφιες χώρες και στα κράτη µέλη. Οι εκθέσεις στις οποίες καταλήγουν
οι επανεξετάσεις από οµολόγους, οι οποίες διατέθηκαν στις υποψήφιες χώρες και στα
κράτη µέλη, συνέβαλαν στην ανάλυση της Επιτροπής η οποία περιέχεται στις περιοδικές
εκθέσεις. Τα αποτελέσµατα των επανεξετάσεων από οµολόγους θα χρησιµοποιηθούν
από τις υποψήφιες χώρες για να εντοπίσουν τις περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες. Επίσης
θα συµβάλουν στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων βοήθειας των οµολόγων για τις
υποψήφιες χώρες, για την ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής, κατά την περίοδο που
εκτείνεται µέχρι την ένταξη τους και µετά από αυτήν.

Τα σχέδια δράσης έδωσαν νέα ώθηση στις προσπάθειες των υποψηφίων χωρών για την
ενίσχυση της διοικητικής και δικαστικής τους ικανότητας. Συνολικά, εφαρµόζονται
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα. Είναι σηµαντικό να συνεχίσουν οι υποψήφιες χώρες να
καταβάλουν συνεχείς προσπάθειες για την εφαρµογή των σχεδίων δράσης.

1.6. Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις

1.6.1. Κατάσταση προόδου

Έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Έξι χώρες διεξάγουν
διαπραγµατεύσεις από το 1998 (Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία,
Πολωνία, Σλοβενία) και άλλες έξι χώρες ξεκίνησαν τις διαπραγµατεύσεις στις αρχές του
2000 (Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουµανία και Σλοβακία). Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Νίκαιας, το ∆εκέµβριο του 2000, αποφάσισε σχετικά µε έναν χάρτη
πορείας των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, στον οποίο ορίζεται χρονοδιάγραµµα βάσει
του οποίου η Ένωση θα ορίσει τη θέση της σε ό,τι αφορά τα διαπραγµατευτικά κεφάλαια
που εκκρεµούν. Ο χάρτης πορείας ήταν ιδιαίτερα χρήσιµος για την προώθηση των
διαπραγµατεύσεων, βοηθώντας όλες τις πλευρές να ακολουθήσουν ένα ρεαλιστικό
σχέδιο. Η Ένωση καθόρισε κοινές θέσεις σύµφωνες µε το χάρη πορείας, που οδήγησαν
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στο προσωρινό κλείσιµο σηµαντικού αριθµού κεφαλαίων. Η κατάσταση προόδου των
διαπραγµατεύσεων εκτίθεται στο Παράρτηµα 6.

1.6.2. ∆εσµεύσεις

Το προσωρινό κλείσιµο κεφαλαίου εξαρτάται, µεταξύ άλλων, από το κατά πόσον η
Ένωση δέχεται την αξιοπιστία των δεσµεύσεων που αναλαµβάνουν οι υποψήφιες χώρες.
Εν γένει, τούτο βασίζεται στα κύρια σηµεία του κεκτηµένου που έχουν ήδη µεταφερθεί
στην εθνική νοµοθεσία. Οι υποψήφιες χώρες πρέπει να διασφαλίσουν ότι τηρούν όλες τις
δεσµεύσεις τους όπως προγραµµατίστηκαν. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την
εκτέλεση των δεσµεύσεων αυτών, ιδίως µέσω εκθέσεων παρακολούθησης και σχεδίων
δράσης για τη διοικητική και δικαστική ικανότητα. Μέχρι σήµερα οι δεσµεύσεις που
αναλήφθηκαν κατά τις διαπραγµατεύσεις έχουν εκτελεστεί σε µεγάλο βαθµό σύµφωνα
µε τα προβλεφθέντα· σε λίγες περιπτώσεις όπου προέκυψαν προβλήµατα ή
καθυστερήσεις, ευρέθησαν λύσεις και δεν χρειάστηκε να συστήσει η Επιτροπή το εκ
νέου άνοιγµα κάποιου κεφαλαίου.

Η αξιολόγηση που έγινε στις φετινές περιοδικές εκθέσεις επιβεβαιώνει ότι, στις
περισσότερες περιπτώσεις, οι υποψήφιες χώρες εν γένει τηρούν τις δεσµεύσεις που
ανέλαβαν κατά τις διαπραγµατεύσεις. Στην περίπτωση που οι δεσµεύσεις αφορούν µέτρα
που πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι το χρόνο της ένταξης, η εκτίµηση της Επιτροπής
βασίζεται στη σχετική προπαρασκευαστική διαδικασία. Στις εκθέσεις προσδιορίζονται
ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες οι υποψήφιες χώρες αντιµετωπίζουν προβλήµατα σε
ό,τι αφορά την εκπλήρωση των δεσµεύσεών τους. Πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις που
αφορούν τη γεωργία, το περιβάλλον και την αλιεία. Στις περιπτώσεις αυτές, οι
υποψήφιοι θα πρέπει να προβούν στην αναγκαία διορθωτική ενέργεια για να
διασφαλίσουν την πλήρη τήρηση των δεσµεύσεων.

1.6.3. Μεταβατικές ρυθµίσεις

Ενώ οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις βασίζονται στην αρχή σύµφωνα µε την οποία οι
υποψήφιες χώρες εφαρµόζουν αποτελεσµατικά το κεκτηµένο κατά την ένταξη, ωστόσο
συµφωνήθηκαν κατά τις διαπραγµατεύσεις επαρκώς δικαιολογηµένα µεταβατικά µέτρα,
σύµφωνα µε τις αρχές που προβλέπονται για τα µεταβατικά µέτρα. Σύµφωνα µε τις
αρχές αυτές, κάθε µεταβατικό µέτρο πρέπει να είναι περιορισµένου χρόνου και πεδίου
και να συνοδεύεται από σχέδιο στο οποίο ορίζονται µε σαφήνεια τα στάδια για την
εφαρµογή του κεκτηµένου. Επιπλέον, τα µεταβατικά µέτρα δεν πρέπει να συνεπάγονται
την τροποποίηση των κανόνων και πολιτικών της Ένωσης, ούτε να διαταράσσουν την
ορθή τους λειτουργία ή να οδηγούν σε σηµαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Τα
µεταβατικά µέτρα συµφωνήθηκαν κατόπιν αιτήµατος των υποψηφίων χωρών (µέχρι
τώρα έγιναν δεκτά περίπου 190 αιτήµατα) και της Ένωσης (µέχρι τώρα έγιναν δεκτά
περίπου 28 αιτήµατα). Το πεδίο των µέτρων αυτών ποικίλλει ανάλογα µε τον τοµέα και
τη χώρα.

Τα µεταβατικά µέτρα που ζήτησαν οι υποψήφιες χώρες συµφωνήθηκαν, για παράδειγµα,
σε τοµείς όπου για την αποτελεσµατική εφαρµογή του κεκτηµένου, απαιτούνται
σηµαντικές προηγούµενες οικονοµικές επενδύσεις. Για παράδειγµα, κατασκευή
εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε δήµους και κοινότητες ή σύσταση
αποθεµάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης. Στις περιπτώσεις αυτές, συµφωνήθηκαν
επενδυτικά σχέδια και λεπτοµερείς στρατηγικές για τη βαθµιαία συµµόρφωση προς το
κεκτηµένο. Επίσης, περιορίστηκε  προσωρινά η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων από τα
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σηµερινά κράτη µέλη προς τα νέα κράτη µέλη, µε στόχο την αγορά γης και
δευτερεύουσας κατοικίας.

Κατόπιν αιτήµατος της Ένωσης, συµφωνήθηκαν λίγες µεν, αλλά καλά καθορισµένες και
περιορισµένες µεταβατικές ρυθµίσεις, σε απάντηση των παρατηρούµενων
περιφερειακών ή τοµεακών διαταράξεων που προκαλεί η πλήρης εφαρµογή του
κεκτηµένου στη διευρυµένη Ένωση. Περιορίστηκε προσωρινά η ελεύθερη κυκλοφορία
εργαζόµενων από τα νέα προς τα σηµερινά κράτη µέλη, ενισχύθηκε η προστασία των
δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας για τα φαρµακευτικά προϊόντα και τα κοινοτικά
εµπορικά σήµατα από την ΕΕ και περιορίστηκε προσωρινά η πρόσβαση στις εθνικές
αγορές οδικών µεταφορών (ενδοµεταφορές) µεταξύ των σηµερινών και ορισµένων νέων
κρατών µελών.

2. ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

2.1. Πολιτικά κριτήρια

2.1.1. Συνολική εξέλιξη

Η Επιτροπή, στις γνώµες της του 1997 και τις επακόλουθες περιοδικές εκθέσεις,
αξιολόγησε την πρόοδο των υποψηφίων χωρών σε ό,τι αφορά την πλήρωση των
πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Από το 1999, η Επιτροπή θεώρησε ότι όλες οι
συµµετέχουσες στις διαπραγµατεύσεις υποψήφιες χώρες πληρούν τα κριτήρια αυτά.
Κατά την τελευταία πενταετία, ήταν σηµαντική η πρόοδος σε ό,τι αφορά την
σταθεροποίηση και εµβάθυνση της δηµοκρατίας και το σεβασµό του κράτους δικαίου,
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δικαιώµατα των µειονοτήτων.

Κατά το παρελθόν έτος, επιβεβαιώθηκε η λειτουργία των δηµοκρατικών συστηµάτων
διακυβέρνησης στις υποψήφιες χώρες. Σε αρκετές χώρες πραγµατοποιήθηκαν εθνικές ή
τοπικές εκλογές, οι οποίες ήταν ελεύθερες και δίκαιες.

Συνεχίστηκε το έργο για τη σταθεροποίηση και τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης. Τώρα πλέον έχει εγκαθιδρυθεί το νοµικό πλαίσιο για τις δηµόσιες υπηρεσίες
σε όλες τις υποψήφιες χώρες, και αποτελεί πλέον κανόνα η εκπαίδευση των δηµοσίων
υπαλλήλων. Αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει σε ό,τι αφορά τη σύνταξη κωδίκων
συµπεριφοράς, τις σαφείς διακρίσεις µεταξύ πολιτικών και διοικητικών αρµοδιοτήτων,
και τη θέσπιση νοµοθεσίας για την πρόσβαση στις πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα.

Οι περισσότερες χώρες έχουν προοδεύσει σε ό,τι αφορά τη µεταρρύθµιση και ενίσχυση
του δικαστικού τους συστήµατος, που είναι νευραλγικής σηµασίας παράγοντας για τη
διασφάλιση του σεβασµού του κράτους δικαίου και της αποτελεσµατικής επιβολής του
κεκτηµένου. Έγιναν αποφασιστικά βήµατα στις περισσότερες χώρες σε ό,τι αφορά τη
θέσπιση της βασικής νοµοθεσίας, την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων και τη βελτίωση
των συνθηκών εργασίας. Σε πολλές χώρες, σηµειώθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά την
ανάπτυξη και ενίσχυση µηχανισµών που διασφαλίζουν τη δέουσα επιβολή των
αποφάσεων των δικαστηρίων, και σε ό,τι αφορά τη βελτιωµένη πρόσβαση των πολιτών
στη δικαιοσύνη. Στις περισσότερες χώρες, πραγµατοποιήθηκε περαιτέρω πρόοδος σε ό,τι
αφορά το χειρισµό του προβλήµατος της καθυστέρησης των δικαστικών υποθέσεων.
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Χρειάζεται να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την περαιτέρω σταθεροποίηση των
µεταρρυθµίσεων στον τοµέα αυτό.

Επετεύχθη πρόοδος σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση της διαφθοράς, της απάτης και
του οικονοµικού εγκλήµατος, ωστόσο το θέµα αυτό εξακολουθεί να εγείρει ανησυχίες.
Στις περισσότερες χώρες υφίστανται πλέον στρατηγικές κατά της διαφθοράς και έχουν
περαιτέρω ενισχυθεί οι φορείς καταστολής της διαφθοράς. Περαιτέρω πρόοδος
πραγµατοποιήθηκε σε ό,τι αφορά τη νοµοθεσία, µεταξύ άλλων, και σε τοµείς όπως οι
κρατικές προµήθειες και η χρηµατοδότηση πολιτικών κοµµάτων, και καταβλήθηκαν
σηµαντικές προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση. Σε αρκετές χώρες, υπάρχουν
ενδείξεις ότι το κοινό αποκτά µεγαλύτερη συνείδηση των κινδύνων που ενέχει η
διαφθορά για την οικονοµία και την κοινωνία στο σύνολό τους. Οι παρατηρούµενες
ενθαρρυντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και
αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης παρατηρούνται και στο χώρο αυτό. Πρέπει
να συνεχιστούν οι προσπάθειες.

Σε ορισµένες χώρες ανελήφθησαν περαιτέρω ενέργειες για την ενίσχυση του
νοµοθετικού και θεσµικού πλαισίου προς διασφάλιση της ισότητας των φύλων.
Ορισµένες χώρες προέβησαν επίσης σε περαιτέρω ενέργειες ώστε να συνδράµουν τα
θύµατα οικιακής βίας. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την προώθηση της
οικονοµικής και κοινωνικής ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών.

Σε όλες τις χώρες µε σηµαντικές κοινότητες Αθίγγανων (Ροµ), σηµειώθηκε πρόοδος σε
ό,τι αφορά την εφαρµογή εθνικών σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της δυσχερούς
κατάστασης που αντιµετωπίζουν τα µέλη των κοινοτήτων αυτών. Απαιτούνται συνεχείς
προσπάθειες για να διασφαλιστεί η συνεχής εκτέλεση των διαφόρων σχεδίων δράσεων
µε βιώσιµο τρόπο, σε στενή συνεργασία µε τους εκπροσώπους των Αθίγγανων. Η
θέσπιση και έγκαιρη εφαρµογή πλήρους νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων, σύµφωνα µε
το κοινοτικό κεκτηµένο κατά των διακρίσεων, συνιστά σηµαντικό βήµα προόδου, το
οποίο επί του παρόντος απουσιάζει.

Σηµειώνονται περαιτέρω θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την προστασία των
µειονοτήτων. Στην Εσθονία και τη Λετονία, συνεχίστηκε η πρόοδος για την
ενσωµάτωση πολιτών χωρίς υπηκοότητα. Σε αρκετές χώρες, ενισχύθηκε περαιτέρω το
νοµικό και θεσµικό πλαίσιο για την προστασία των µειονοτήτων. Στη Βουλγαρία, τη
Σλοβακία και τη Ρουµανία τα µέλη των µειονοτικών κοινοτήτων εξακολούθησαν να
παίζουν σηµαντικό ρόλο στον εθνικό πολιτικό βίο.

Κατά τα παρελθόντα έτη, η Επιτροπή τόνισε το πρόβληµα των ιδρυµάτων παιδικής
φροντίδας στη Ρουµανία. Αρχίζουν να αποφέρουν καρπούς τα νοµοθετικά, διοικητικά
και οικονοµικά µέτρα που έλαβαν οι ρουµανικές αρχές. Μειώθηκε ο αριθµός των
παιδιών που τοποθετούνται στα ιδρύµατα αυτά και βελτιώθηκαν οι συνθήκες. Πρέπει να
διατηρηθούν οι προσπάθειες αυτές.

2.1.2. Συµπεράσµατα

Όλες οι επί του παρόντος διαπραγµατευόµενες χώρες εξακολουθούν να πληρούν τα
πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Τούτο επιβεβαιώθηκε κατά το παρελθόν έτος.

Η πρόοδος και η κατάσταση της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τα πολιτικά κριτήρια
παρατίθεται κατωτέρω στο τµήµα 5.
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Τα συµπεράσµατα έκαστης περιοδικής έκθεσης περιέχονται στο Παράρτηµα 1. Ο
κατάλογος των συµβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που επικύρωσαν υποψήφιες
χώρες παρατίθεται στο Παράρτηµα 3.

2.2. Οικονοµικά κριτήρια

2.2.1. Συνολική εξέλιξη

Οι αξιολογήσεις των φετινών περιοδικών εκθέσεων σε ότι αφορά την πρόοδο των
υποψηφίων χωρών για την πλήρωση των οικονοµικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης,
παρέχουν µια ευρύτερη εικόνα σε σχέση µε αυτές των προηγούµενων ετών.
Παρουσιάζουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τις προηγούµενες τακτικές εκθέσεις
και καταγράφουν τις επιτυχίες σε ό,τι αφορά την πλήρωση των κριτηρίων αυτών για την
περίοδο µετά το 1997, έτος κατά το οποίο η Επιτροπή συνέταξε τη γνώµη της για τις
περισσότερες υποψήφιες χώρες. Περίληψη των κυρίων εξελίξεων παρατίθεται κατωτέρω
και στο Παράρτηµα 7 παρουσιάζονται επιλεγέντες οικονοµικοί δείκτες ανά χώρα.

Κατά την περίοδο 1997-2001, οι περισσότερες υποψήφιες χώρες παρουσιάζουν µέσο
ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης, 2,6% που υπερβαίνει το µέσο όρο της ΕΕ. Η συνολική
επιβράδυνση η οποία άρχισε στις αρχές του 2000, επηρέασε και την ΕΕ και, µαζί µε
αυτήν, τις υποψήφιες χώρες. Έτσι, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε σε αρκετές υποψήφιες
χώρες το 2001, όµως, κατά το πρώτο εξάµηνο του 2002, παρέµεινε σχετικά σταθερή η
συνολική οικονοµική ανάπτυξη. Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, µετρούµενο σε επίπεδο
αγοραστικής δύναµης, κατά µέσο όρο για τις 10 υπό µετάβαση οικονοµίες, έφθασε το
39,3% του µέσου όρου της ΕΕ το 2001, από 38,5% το έτος 2000. Κατά την πενταετία
αυτή, οι περισσότερες υποψήφιες χώρες κάλυψαν κάπως τη διαφορά.

Οι υποψήφιες χώρες εξακολούθησαν να προσαρµόζουν τις παραγωγικές τους δοµές.
Κατά την περίοδο αυτή, µειώθηκε το µερίδιο του γεωργικού τοµέα στο ΑΕγχΠ, και
αυξήθηκε περαιτέρω αυτό του τοµέα των υπηρεσιών, ωστόσο δεν έφθασε στα επίπεδα
της ΕΕ.

Στις περισσότερες υποψήφιες χώρες, ο πληθωρισµός ακολούθησε πτωτική τάση κατά
την περίοδο αυτή. Αυτή η πτωτική τάση συνεχίστηκε το 2001, µε µονοψήφια ποσοστά
πληθωρισµού στις περισσότερες χώρες. Κατά την τελευταία πενταετία, οι περισσότερες
υποψήφιες χώρες ίδρυσαν ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα και πολλές εξ αυτών χάραξαν
στρατηγικές µε επίκεντρο τον πληθωρισµό και στόχο τη σταθερότητα των τιµών.

Κατά µέσο όρο για όλες τις υποψήφιες χώρες, η περίοδος χαρακτηρίστηκε από πτώση
της απασχόλησης, ιδίως εξαιτίας της υπό εξέλιξη αναδιάρθρωσης των εγχώριων
βιοµηχανιών και εν µέρει, λόγω κάποιων διαρθρωτικών ελλείψεων στις αγορές εργασίας.
Σε πολλές χώρες εξακολουθούν να είναι υψηλά τα ποσοστά ανεργίας. Το 2002, φαίνεται
ότι σε αρκετές χώρες τερµατίζεται η περίοδος πτώσης της απασχόλησης και σηµειώνεται
αύξηση αυτής.

Κατά την περίοδο αυτή, όλες οι υποψήφιες χώρες καταγράφουν δηµόσια ελλείµµατα.
Το 2001, ο µέσος όρος ελλείµµατος για τις 10 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, αυξήθηκε από 3,2% σε 3,8%, αποτέλεσµα της οικονοµικής επιβράδυνσης, της
χαλάρωσης της φορολογικής πολιτικής, των µη επαναλαµβανόµενων και συναφών µε τη
µετάβαση δαπανών και της καλύτερης µέτρησης.
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Κατά την εν λόγω περίοδο, το εµπορικό έλλειµµα και το έλλειµµα τρεχουσών
συναλλαγών παρέµειναν σχετικά υψηλά στις περισσότερες χώρες, ωστόσο παραµένουν
σε βιώσιµα επίπεδα. Οι περισσότερες χώρες ήταν σε θέση να προσελκύσουν επαρκείς
εισροές ξένων άµεσων επενδύσεων για τη χρηµατοδότηση των εν λόγω ελλειµµάτων. Εν
γένει, το εµπορικό έλλειµµα και το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκαν
κάπως το 2001.

Η ιδιωτικοποίηση της οικονοµίας σηµείωσε εντυπωσιακή πρόοδο από το 1997,
φθάνοντας σε επίπεδα παρόµοια µε αυτά της ΕΕ, ωστόσο απαιτούνται προσπάθειες για
ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση σε σειρά τοµέων.

Ενισχύθηκε η χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση. Σχεδόν όλες οι χώρες διαθέτουν
τώρα πλέον έναν αποτελεσµατικό και σταθερό τραπεζικό τοµέα. Ο µέσος όρος του
εγχώριου τραπεζικού δανεισµού στις υπό µετάβαση οικονοµίες, προς τον ιδιωτικό τοµέα,
παραµένει χαµηλός, περίπου στο 27% του ΑΕγχΠ το 2001.

Οι συνθήκες εισόδου στην αγορά, και εξόδου από αυτήν, προσεγγίζουν επαρκή
επίπεδα αποτελεσµατικότητας και νοµικής ασφάλειας. Έχουν πλέον εδραιωθεί τα
δικαιώµατα ιδιοκτησίας και σηµαντική πρόοδος έχει πραγµατοποιηθεί σε ό,τι αφορά τη
νοµοθεσία και τις διαδικασίες πτωχεύσεων. Ωστόσο, στις περισσότερες χώρες,
χρειάζεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εφαρµογή του νοµικού πλαισίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος εµπορικός εταίρος και ξένος επενδυτής για όλες τις
υποψήφιες χώρες. Έχει επιτευχθεί υψηλός βαθµός οικονοµικής ολοκλήρωσης των
υποψηφίων χωρών µε την ΕΕ.

2.2.2. Συµπεράσµατα

Η πρόοδος εκάστης χώρας εκτιµήθηκε σύµφωνα µε τα επιµέρους κριτήρια των
οικονοµικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης - η ύπαρξη λειτουργούσας οικονοµίας της
αγοράς και η ικανότητα αντιµετώπισης της ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάµεων
της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης.

Λαµβάνοντας από κοινού τα δύο επιµέρους κριτήρια, επαναλαµβάνεται ότι η Κύπρος και
Μάλτα διαθέτουν λειτουργούσες οικονοµίες αγοράς και θα πρέπει να είναι σε θέση να
ανταπεξέλθουν στην ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς στην Ένωση.

Παροµοίως, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η
Πολωνία και Σλοβακική ∆ηµοκρατία και η Σλοβενία έχουν λειτουργούσες οικονοµίες
της αγοράς, σύµφωνα µε τα προηγούµενα συµπεράσµατα. Σύµφωνα µε τις φετινές
εκτιµήσεις, οι χώρες αυτές πραγµατοποίησαν περαιτέρω και ικανοποιητική πρόοδο σε
ό,τι αφορά την µακροοικονοµική σταθεροποίηση και την οικονοµική µεταρρύθµιση, και
η συνέχιση της πορείας των υπό εξέλιξη µεταρρυθµίσεων θα τους επιτρέψει να
ανταπεξέλθουν στις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό
της Ένωσης.

Εποµένως, λαµβάνοντας υπόψη τις δεσµεύσεις που πρέπει να πληρούν µέχρι τον χρόνο
της ένταξης αυτές οι δέκα χώρες, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πληρούν τα οικονοµικά
κριτήρια της Κοπεγχάγης εντός του προβλεπόµενου για την ένταξη χρονοδιαγράµµατος.
Τα συµπεράσµατα των περιοδικών εκθέσεων εντοπίζουν σηµαντικούς τοµείς στους
οποίους θα πρέπει ακόµη να επέλθουν βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της
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οικονοµίας της αγοράς ή την ανταγωνιστικότητα στην Ένωση. ∆εν πρόκειται για
περιοριστική απαρίθµηση των τοµέων, ωστόσο πρόκειται για τοµείς δράσης µε
προτεραιότητα.

Αφού αρχικά θεωρήθηκε ότι η Βουλγαρία είχε σχεδόν επιτύχει µια λειτουργούσα
οικονοµία της αγοράς, η φετινή περιοδική έκθεση, για πρώτη φορά, καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι η Βουλγαρία διαθέτει όντως µια λειτουργούσα οικονοµία αγοράς. Υπό
τον όρο ότι θα συνεχίσει την εφαρµογή του µεταρρυθµιστικού της προγράµµατος για την
εξάλειψη των δυσχερειών που εναποµένουν, θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσει στην
ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς εντός της Ένωσης, µεσοπρόθεσµα.

Η Ρουµανία συνέχισε να προοδεύει προς την επίτευξη λειτουργούσας οικονοµίας της
αγοράς και έχουν βελτιωθεί οι σχετικές προοπτικές. Με τη βιώσιµη και πλήρη εφαρµογή
των σχεδιαζόµενων µέτρων καθώς και µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος των
µεταρρυθµίσεων, η Ρουµανία θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσει την ανταγωνιστική
πίεση και στις δυνάµεις της αγοράς εντός της Ένωσης, µεσοπρόθεσµα.

Η Τουρκία έχει προοδεύσει σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της οικονοµίας αγοράς, η οποία
θα είναι περισσότερο ικανή να αντιµετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και δυνάµεις
της αγοράς εντός της Ένωσης, όµως εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες δύο
εξαιρετικά αποσταθεροποιητικών οικονοµικών κρίσεων.

Τα συµπεράσµατα εκάστης περιοδικής έκθεσης περιέχονται στο Παράρτηµα 1.

2.3. Λοιπές υποχρεώσεις του µέλους (µεταξύ άλλων, διοικητική ικανότητα)

2.3.1. Συνολικές εξελίξεις

Η εκτίµηση των εξελίξεων στο πλαίσιο των φετινών περιοδικών εκθέσεων, σε ό,τι
αφορά τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για το κεκτηµένο, παρουσιάζουν επίσης µια
ευρύτερη εικόνα σε σχέση µε αυτές των προηγουµένων ετών. Οι φετινές εκθέσεις, εκτός
από την αξιολόγηση της προόδου που πραγµατοποίησε κάθε υποψήφια χώρα από πέρσι,
εξετάζουν την πρόοδο που επέτυχε κάθε χώρα από τις γνώµες του 1997 (από την
περιοδική έκθεση του 1998 για την Κύπρο και την Τουρκία, και από την ενηµέρωση της
γνώµης για την Μάλτα το 1999), την κατάσταση σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των
δεσµεύσεων που ανέλαβαν κατά τις διαπραγµατεύσεις και τον βαθµό ευθυγράµµισης και
εφαρµογής του κεκτηµένου. Επειδή το κεκτηµένο εξελίχθηκε σηµαντικά τα τελευταία
τρία έως πέντε έτη, εκτιµήθηκε επίσης η πρόοδος κατά την περίοδο αυτή, σε ό,τι αφορά
το νέο κεκτηµένο που υιοθέτησε η Ένωση. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στην Επιτροπή σχετικά µε τις συναφείς υπό εξέλιξη
προετοιµασίες και τα λεπτοµερή σχέδια εφαρµογής.

Οι εκθέσεις δείχνουν, στο σύνολό τους, ότι οι υποψήφιες χώρες έχουν εν γένει επιτύχει
υψηλό βαθµό ευθυγράµµισης σε πολλούς τοµείς, λόγω της σηµαντικής προόδου σε ό,τι
αφορά τη µεταφορά του κεκτηµένου κατά τα τελευταία έτη. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε
σταθερά πρόοδος σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία διοικητικών και δικαστικών δοµών που
απαιτούνται για την εφαρµογή και επιβολή του κεκτηµένου και οι περισσότερες χώρες
έχουν σηµαντικά προοδεύσει σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία της κατάλληλης διοικητικής
ικανότητας σε σηµαντικό αριθµό τοµέων. Επιπλέον, εκπληρώνονται εν γένει οι
δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων.
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Ήδη το κεκτηµένο εφαρµόζεται σε σειρά τοµέων. Σε άλλους τοµείς, χρειάζεται ακόµη να
ολοκληρωθεί η ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο και πρέπει να ολοκληρωθεί η δηµιουργία
της αναγκαίας διοικητικής ικανότητας ενόψει της ένταξης. Η συνέχιση των προσπαθειών
που καταβάλλουν οι χώρες σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις ή απαιτήσεις που συµφωνήθηκαν
στις διαπραγµατεύσεις, θα τις διευκολύνουν να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του µέλους
στους τοµείς αυτούς, εντός του προβλεπόµενου για τη διεύρυνση χρονοδιαγράµµατος.

Για παράδειγµα, στον τοµέα της εσωτερικής αγοράς, πραγµατοποιήθηκε σηµαντική
πρόοδος και οι περισσότερες χώρες έχουν πλέον επιτύχει ένα εύλογο επίπεδο
ευθυγράµµισης και εφαρµογής του κεκτηµένου. Είναι ικανοποιητική η πρόοδος ιδίως σε
ό,τι αφορά την τυποποίηση και την πιστοποίηση, και στις περισσότερες χώρες έχει ήδη
θεσπιστεί νοµοθεσία πλαίσιο και έχουν δηµιουργηθεί οι βασικές υποδοµές. Εν γένει, έχει
προοδεύσει ικανοποιητικά η µεταφορά του κεκτηµένου στις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες, ιδίως στην τραπεζική νοµοθεσία. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στις
περισσότερες χώρες η ελευθέρωση της κυκλοφορίας κεφαλαίων σύµφωνα µε το
κεκτηµένο.

Χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας σε τοµείς όπως επιτήρηση της αγοράς και ασφάλεια τροφίµων. Στις κρατικές
προµήθειες, πρέπει να ολοκληρωθεί η µεταφορά στη νοµοθεσία και να ενισχυθούν οι
δοµές επιβολής. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στο θέµα της αµοιβαίας αναγνώρισης
των επαγγελµατικών προσόντων, όπου η νοµοθετική ευθυγράµµιση σε ότι αφορά τα
επαγγέλµατα στον τοµέα της υγείας χρειάζεται ακόµη να ολοκληρωθεί και, σε ορισµένες
περιπτώσεις, χρειάζεται να προσαρµοστούν στις κοινοτικές απαιτήσεις οι κύκλοι
σπουδών και η κατάρτιση. Επίσης, πρέπει να δοθεί προσοχή στην ορθή εφαρµογή των
οδηγιών για τη νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της
νοµοθεσίας για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, και ειδικότερα, στην ανεξαρτησία των
εποπτικών αρχών. Αν και προχωρεί ικανοποιητικά η µεταφορά των δικαιωµάτων
πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, µπορεί ωστόσο να βελτιωθεί περαιτέρω η
επιβολή της νοµοθεσίας.

Στον τοµέα του ανταγωνισµού, η νοµοθεσία κατά των µονοπωλίων ήδη ευθυγραµµίζεται
σε µεγάλο βαθµό µε το κεκτηµένο στις περισσότερες χώρες, ωστόσο πρέπει να δίδεται
συνεχής προσοχή για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή και επιβολή των
κανόνων. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, τα ισχύοντα σε σειρά χωρών
ασυµβίβαστα συστήµατα ενισχύσεων, συχνά µε τη µορφή φορολογικών κινήτρων,
πρέπει να ευθυγραµµιστούν µε το κεκτηµένο και πρέπει να εξελιχθεί η σχετική
κατάσταση σε ό,τι αφορά την επιβολή στις χώρες αυτές. Επιπλέον, ορισµένες χώρες
χρειάζεται ακόµη να βελτιώσουν τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων σε ορισµένους
ευαίσθητους τοµείς, όπως στον ναυπηγικό και στον τοµέα του χάλυβα, όπου πρέπει,
ειδικότερα, να εφαρµοστούν σχέδια αναδιάρθρωσης.

Στον τοµέα της πολιτικής καταναλωτών, όπου εν γένει έχει προχωρήσει η νοµοθετική
ευθυγράµµιση, οι υποψήφιες χώρες πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την
ολοκλήρωση της µεταφοράς σε εθνικό επίπεδο και της εφαρµογής της νοµοθεσίας. Με
την αποτελεσµατική εφαρµογή του κεκτηµένου διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα στη
διευρυµένη εσωτερική αγορά είναι ασφαλή και ότι προστατεύονται τα δικαιώµατα των
καταναλωτών.

Στον τοµέα του περιβάλλοντος, εκτός από την οριστικοποίηση της µεταφοράς του
κεκτηµένου στην εσωτερική νοµοθεσία, οι υποψήφιες χώρες πρέπει να εστιάσουν τις
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προσπάθειές τους στην ενίσχυση της συνολικής διοικητικής ικανότητας που διαθέτουν
για την εφαρµογή του, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και τη
βιοµηχανική ρύπανση. Σε ότι αφορά σειρά ζητηµάτων, πρέπει να εξασφαλισθεί η
πρόβλεψη των αναγκαίων χρηµατοδοτικών µέσων.

Στον τοµέα των µεταφορών, στις περισσότερες υποψήφιες χώρες προοδεύει συνεχώς η
νοµοθετική ευθυγράµµιση, ενώ εκκρεµεί η εθνική εισαγωγική νοµοθεσία. Ωστόσο,
ορισµένες υποψήφιες χώρες χρειάζεται ακόµη να ολοκληρώσουν την ευθυγράµµιση και
να µεταρρυθµίσουν τον σιδηροδροµικό τοµέα. Άλλες χώρες χρειάζεται να
πραγµατοποιήσουν ακόµη σηµαντική πρόοδο στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών.
Πρέπει να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα σε όλους τους τοµείς για την αυστηρή
επιβολή του κεκτηµένου, ιδίως στον τοµέα των οδικών µεταφορών (µεταξύ άλλων, το
κοινωνικό κεκτηµένο) και της θαλάσσιας ασφάλειας. Παροµοίως, σειρά χωρών
χρειάζεται να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για να συµµορφωθούν µε το κεκτηµένο
σε ότι αφορά την θαλάσσια ασφάλεια. Το διευρυµένο διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών θα
απαιτήσει ουσιαστικές επενδύσεις κατά την επόµενη δεκαετία.

Στον τοµέα της ενέργειας, ορισµένες χώρες χρειάζεται να ολοκληρώσουν τις
επιπρόσθετες απαιτήσεις που προκύπτουν από την αναγκαία νοµοθεσία για την
εσωτερική αγορά ενέργειας. Αυτό είναι επίσης σηµαντικό ενόψει του επερχόµενου
κεκτηµένου. Οι περισσότερες χώρες πρέπει να ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα.
Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις της έκθεσης του Συµβουλίου σχετικά µε την
"Πυρηνική ασφάλεια στο πλαίσιο της διεύρυνσης". Ειδικότερα, ορισµένες χώρες πρέπει
να εξακολουθήσουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση των αρχών που έχουν την
ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια. ∆ύο υποψήφιες χώρες ανέλαβαν σοβαρές
δεσµεύσεις για την παύση λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας.
Οι δεσµεύσεις αυτές θα χρειασθεί να περιληφθούν στη συνθήκη για την ένταξη.

Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, χρειάζεται να καταβληθούν ακόµη προσπάθειες για
την πλήρη εφαρµογή του κεκτηµένου στις τηλεπικοινωνίες, για την ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας και την ανεξαρτησία του νοµοθέτη στις περισσότερες χώρες.

Στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης, ενώ έχει προοδεύσει σηµαντικά
η ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο, οι περισσότερες χώρες χρειάζεται να ενισχύσουν τη
διοικητική τους ικανότητα, ιδίως στους τοµείς της δηµόσιας υγείας, και της υγείας και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Επί πλέον, θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω η
κοινωνική ενσωµάτωση υπό το φως των κοινών στόχων που ορίζονται για την Ένωση,
και οι υποψήφιες χώρες χρειάζεται να συνεχίσουν να υλοποιούν τους στόχους της
Ένωσης στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής τους για την απασχόληση. Οι υποψήφιες
χώρες πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους σε ότι αφορά την κοινωνική ένταξη
και την απασχόληση για να ετοιµαστούν για την µελλοντική τους συµµετοχή στην
ανοικτή µέθοδο συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και για την µελλοντική παρέµβαση του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Πρέπει επίσης να υπογραµµισθεί η αξία της
επένδυσης σε βιώσιµα συστήµατα υγείας.

Στον τοµέα της αλιείας, κύρια προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ικανότητας σχετικών
εθνικών διοικήσεων για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας, ιδίως σε ότι αφορά τις
ρυθµίσεις για την αγορά και τη διατήρηση του νηολογίου του αλιευτικού στόλου.
Επίσης, θα απαιτηθεί σηµαντική αύξηση των πόρων σε ορισµένες υποψήφιες χώρες, για
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την επιβολή των κοινοτικών κανόνων στον τοµέα της αλιείας, όπως, ανώτατα όρια
αλιευµάτων και τεχνικοί κανόνες.

Στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, οι περισσότερες χώρες
σηµείωσαν ικανοποιητική πρόοδο σε όλους τους τοµείς του κεκτηµένου. Ειδικότερα, το
σχέδιο δράσης Σένγκεν κάθε χώρας παρείχε τη δυνατότητα ιεράρχησης των κύριων
αναγκαίων δράσεων και της προόδου σε ό,τι αφορά την εκτέλεσή τους. Πρέπει να
ενισχυθεί σηµαντικά η διοικητική και δικαστική ικανότητα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη
διαχείριση των συνόρων, την καταπολέµηση της απάτης, της διαφθορά, τη νοµιµοποίηση
προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και το οργανωµένο έγκληµα.

Στον τοµέα της φορολογίας, η εν γένει καλή νοµοθετική ευθυγράµµιση χρειάζεται να
ολοκληρωθεί στις περισσότερες χώρες, ιδίως σε ό,τι αφορά τη νοµοθεσία για τον ΦΠΑ
και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Πρέπει επιπλέον να ενισχυθεί η διοικητική
ικανότητα και να καταβληθούν προσπάθειες για την εφαρµογή και λειτουργία των
εξηλεκτρονισµένων συστηµάτων πληροφόρησης στον τοµέα της φορολογίας.

Στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων, οι υποψήφιοι έχουν επιτύχει ικανοποιητικό
επίπεδο ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο. Ωστόσο, χρειάζεται επειγόντως να αναληφθούν
αποφασιστικές ενέργειες, ώστε οι διµερείς συµβάσεις περί επενδύσεων να είναι
σύµφωνες µε τις υποχρεώσεις βάσει της συνθήκης. Παράλειψη στο θέµα αυτό, θα
σηµαίνει ότι η σύγκρουση µεταξύ των διµερών συµβάσεων περί επενδύσεων και
υποχρεώσεων βάσει της συνθήκης, θα πρέπει να αρθεί µέσω της συνθήκης ένταξης.

Οι φετινές εκθέσεις εντοπίζουν λίγους τοµείς και σε λίγες χώρες, περιπτώσεις όπου
απαιτούνται ειδικές προσπάθειες για το κεκτηµένο, υπογραµµίζοντας, σε ορισµένες
περιπτώσεις, τα µέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν επειγόντως. Πολλές υποψήφιες
χώρες πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερες προσπάθειες, ιδίως στους τοµείς που
περιγράφονται κατωτέρω.

Στον τελωνειακό τοµέα, ενώ η ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο έχει ιδιαίτερα προοδεύσει,
ωστόσο πρέπει ακόµη να ολοκληρωθεί σε ορισµένες χώρες. Συγκεκριµένες προσπάθειες
πρέπει τώρα να επικεντρωθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για
την εφαρµογή του κεκτηµένου στον τοµέα αυτό και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των
πληροφοριών. Ειδικότερα, οι προετοιµασίες για τη διασφάλιση της πλήρους
διασύνδεσης των εθνικών συστηµάτων µε τα κοινοτικά τελωνειακά συστήµατα
τεχνολογίας των πληροφοριών, πρέπει να συνεχιστούν ή να επισπευσθούν, ανάλογα µε
τη χώρα. Πρέπει επίσης να ενισχυθεί η ικανότητα των τελωνειακών υπηρεσιών για την
καταστολή της τελωνειακής απάτης σε ορισµένες χώρες. Επιπλέον, όλες οι χώρες πρέπει
να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για να προετοιµαστούν για την εφαρµογή των
µέτρων και διατάξεων, που θα εισαχθούν κατά το χρόνο της ένταξης, µεταξύ άλλων, και
σε ορισµένες περιπτώσεις, σε ό,τι αφορά τις ελεύθερες ζώνες.

Στον γεωργικό τοµέα, οι περισσότερες χώρες πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές
τους στην ολοκλήρωση της ευθυγράµµισης της νοµοθεσίας τους µε το κεκτηµένο στην
Κοινή Γεωργική Πολιτική και την περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας
για την εφαρµογή και επιβολή αυτού. Ειδικότερα, πολύ λίγες υποψήφιες χώρες έχουν
προχωρήσει σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιοίκησης
και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) µεταξύ άλλων, του συστήµατος αναγνώρισης αγροτεµαχίων, που
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είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον έλεγχο των άµεσων πληρωµών. Πολλοί
υποψήφιοι πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για τη δηµιουργία ενός
λειτουργικού ΟΣ∆Ε µέχρι την ένταξή τους και ορισµένες υποψήφιες χώρες πρέπει
επειγόντως να καταβάλουν σηµαντικές προσπάθειες επί σηµαντικών αποφάσεων και της
συναφούς χρηµατοδότησης, ώστε να είναι λειτουργικό το ΟΣ∆Ε κατά τον χρόνο της
ένταξης. Αν οι απαιτούµενες διοικητικές δοµές και δοµές ελέγχου δεν έχουν τεθεί σε
λειτουργία πλήρως ή ορθώς κατά τη προσχώρηση, οι σχετικές υποψήφιες χώρες δεν θα
είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως των συστηµάτων στήριξης δυνάµει της κοινής
γεωργικής πολιτικής, ή θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν κοινοτικά κονδύλια που ήδη
έλαβαν. Ορισµένες χώρες πρέπει να ολοκληρώσουν τις προετοιµασίες για τους φορείς
πληρωµής, ενώ άλλες πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για τη µεταρρύθµιση της
γεωργικής γης.

Πρέπει επίσης να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα στον κτηνιατρικό τοµέα και στον
τοµέα της ασφάλειας τροφίµων, όπου πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να
διασφαλισθεί ότι οι εγκαταστάσεις έχουν δεόντως αναβαθµιστεί ώστε να
ευθυγραµµίζονται µε τα κοινοτικά πρότυπα. Οι υποψήφιες χώρες που δεν το επιτύχουν,
δεν θα επωφεληθούν πλήρως των δυνατοτήτων που προσφέρει η εσωτερική αγορά στο
χώρο αυτό.

Στον τοµέα της περιφερειακής πολιτικής, ενώ εν γένει έχει θεσπιστεί ένα νοµοθετικό
πλαίσιο για την εφαρµογή του κεκτηµένου, οι υποψήφιες χώρες πρέπει να προσδιορίσουν
σαφώς τις τελικές δοµές εφαρµογής και να ενισχύσουν τις διοικητικές τους ικανότητες.
Ειδικότερα, πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην ολοκλήρωση των
εγγράφων προγραµµατισµού. Πρέπει να ενισχύσουν τον διυπουργικό συντονισµό και την
εταιρική σχέση, καθώς και τα συστήµατα και τις διαδικασίες για αποτελεσµατική
παρακολούθηση, οικονοµική διαχείριση και έλεγχο των διαρθρωτικών ταµείων και
ταµείου συνοχής, σε όλα τα επίπεδα. Η Επιτροπή εφιστά επίσης την προσοχή στο
γεγονός ότι η κοινοτική χρηµατοδότηση δεν µπορεί να εγκριθεί αν δεν τηρούνται όλες οι
προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την υγιή διαχείριση των κονδυλίων.

Στον τοµέα του χρηµατοοικονοµικού ελέγχου, όπου η νοµοθετική ευθυγράµµιση έχει
προοδεύσει στις περισσότερες χώρες, οι υποψήφιες χώρες πρέπει να επικεντρώσουν τις
προσπάθειές τους στην εφαρµογή κατάλληλων συστηµάτων δηµόσιων εσωτερικών
δηµοσιονοµικών ελέγχων και συστηµάτων εξωτερικού λογιστικού ελέγχου. Η κοινοτική
χρηµατοδότηση διατίθεται µόνο εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που
διασφαλίζουν την υγιή διαχείριση των κονδυλίων. Πρέπει να διασφαλίσουν την ορθή
διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων και των µελλοντικών διαρθρωτικών ταµείων
και να ενισχύσουν τις διοικητικές τους δοµές για την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων της Κοινότητας µέχρι το δεύτερο εξάµηνο του 2003.

Αποτέλεσµα της προόδου που επιτεύχθηκε κατά τα τελευταία έτη είναι το γεγονός ότι οι
περισσότερες υποψήφιες χώρες ήδη εφαρµόζουν σηµαντικό µέρος του κεκτηµένου. Στις
περισσότερες χώρες, έχει τεθεί το αναγκαίο νοµοθετικό πλαίσιο και έχουν συσταθεί οι
υπηρεσίες υλοποίησης, σε µεγάλο βαθµό. Έχουν συµφωνηθεί λεπτοµερή σχέδια, ιδίως
κατά τις διαπραγµατεύσεις και στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης, τα οποία τελούν υπό
εκτέλεση για την κάλυψη των εντοπιζόµενων κενών που εναποµένουν.
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2.3.2. Συµπεράσµατα

Η Κύπρος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, Λιθουανία, η
Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακική ∆ηµοκρατία και η Σλοβενία έχουν επιτύχει υψηλό
βαθµό ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο και έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντική πρόοδο
για να µπορέσουν να διασφαλίσουν την επαρκή διοικητική και δικαστική ικανότητα.
Λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο των χωρών αυτών, την κατάσταση σε ότι αφορά την
εκτέλεση των δεσµεύσεων που ανέλαβαν κατά τις διαπραγµατεύσεις καθώς και το υπό
εξέλιξη προπαρασκευαστικό τους έργο, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι χώρες αυτές θα είναι
σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του µέλους σύµφωνα µε το προβλεπόµενο
χρονοδιάγραµµα.

Οι χώρες αυτές θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους σε ό,τι αφορά τη νοµοθετική
ευθυγράµµιση και τη δηµιουργία διοικητικής ικανότητας, όπως προβλέπεται. Οι τακτικές
εκθέσεις δείχνουν ότι πρέπει να αναλάβουν επειγόντως δράση σε λίγους και
συγκεκριµένους τοµείς στο πλαίσιο ορισµένων κεφαλαίων. Οι υποψήφιες χώρες έχουν
ενηµερωθεί. Η Επιτροπή αναµένει ότι θα δροµολογήσουν τα αναγκαία µέτρα για την
επίλυση των προβληµάτων που εντοπίζονται. Τούτο τελεί υπό στενή παρακολούθηση.

Η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Τουρκία δεν πληρούν πλήρως τα κριτήρια του
κεκτηµένου. Οι χώρες αυτές πρέπει να επικεντρώσουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους
στους τοµείς που προσδιορίζονται στις τακτικές εκθέσεις.

Τα συµπεράσµατα κάθε περιοδικής έκθεσης περιέχονται στο Παράρτηµα 1.

2.4. Συνολικά συµπεράσµατα και συστάσεις

Σύµφωνα µε τις φετινές περιοδικές εκθέσεις, όλες οι υποψήφιες χώρες έχουν
πραγµατοποιήσει σηµαντική περαιτέρω πρόοδο σε ό,τι αφορά την εφαρµογή των
κριτηρίων της Κοπεγχάγης.

Η Κύπρος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η
Μάλτα, η Πολωνία, η ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας και η Σλοβενία πληρούν τα πολιτικά
κριτήρια. Λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο των χωρών αυτών, την κατάσταση σε ότι
αφορά την εκτέλεση των δεσµεύσεων καθώς και το υπό εξέλιξη προπαρασκευαστικό
τους έργο, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι χώρες αυτές θα πληρούν τα οικονοµικά κριτήρια και
τα κριτήρια για το κεκτηµένο και θα είναι έτοιµες να καταστούν µέλη από τις αρχές του
2004.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή συνιστά τον τερµατισµό των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
µε τις χώρες αυτές µέχρι το τέλος του έτους. Στο εξής θα αναφέρονται ως οι δέκα
προσχωρούσες χώρες.

Στις περιοδικές εκθέσεις υπογραµµίζεται σειρά τοµέων, όπου χρειάζονται περαιτέρω
βελτιώσεις στο πλαίσιο των πολιτικών και οικονοµικών κριτηρίων και σε ό,τι αφορά την
υιοθέτηση, εφαρµογή και επιβολή του κεκτηµένου. Οι βελτιώσεις αυτές πρέπει να
συνεχιστούν σταθερά.

Η Βουλγαρία και Ρουµανία πληρούν τα πολιτικά κριτήρια αλλά δεν πληρούν πλήρως, σε
διαφορετικό βαθµό, τα οικονοµικά κριτήρια και τα κριτήρια για το κεκτηµένο. Η
Τουρκία δεν πληροί τα πολιτικά και οικονοµικά κριτήρια καθώς και τα κριτήρια για το
κεκτηµένο. Τα πολιτικά κριτήρια για την Τουρκία αξιολογούνται κατωτέρω.
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3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

3.1. Τερµατισµός των διαπραγµατεύσεων

Για τις δέκα προσχωρούσες χώρες, δεν έχουν ακόµη κλείσει προσωρινά οι
διαπραγµατεύσεις για τα κεφάλαια "γεωργία" και "οικονοµικά και δηµοσιονοµικά
θέµατα", ωστόσο έχουν διεκπεραιωθεί σχεδόν τα περισσότερα θέµατα των κεφαλαίων
αυτών, τα οποία δεν συνδέονται µε το χρηµατοδοτικό πλαίσιο που προτείνει η Ένωση.
Επιπλέον, ενώ τα κεφάλαια "περιφερειακή πολιτική" και "θεσµοί" έχουν κλείσει
προσωρινά, συγκεκριµένα ζητήµατα συνδεόµενα, αντίστοιχα, µε τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού για τα θεσµικά θέµατα (µεταβατικοί κανόνες το 2004·αριθµός
ευρωβουλευτών και κατώτατο όριο της ειδικής πλειοψηφίας) έχουν τεθεί κατά µέρος για
να εξεταστούν στην τελική ευθεία των διαπραγµατεύσεων. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο
"λοιπά θέµατα", υπάρχουν ζητήµατα τα οποία πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω.
Επιπλέον, οκτώ ακόµη κεφάλαια χρειάζεται να τεθούν υπό περαιτέρω διαπραγµάτευση:
τα κεφάλαια "ανταγωνισµός" για πέντε χώρες, "µεταφορές" για την Τσεχική ∆ηµοκρατία
και "φορολογία" και "τελωνειακή ένωση" για τη Μάλτα.

Κατωτέρω, η Επιτροπή εκθέτει την άποψή της σχετικά µε τον τρόπο χειρισµού
ορισµένων ουσιωδών σηµείων για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων.

3.1.1. Χρηµατοδοτικό πλαίσιο

Η Επιτροπή, µε το ενηµερωτικό της σηµείωµα της 30ής Ιανουαρίου 2002, πρότεινε ένα
κοινό χρηµατοδοτικό πλαίσιο για τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Το πλαίσιο αυτό
βασίστηκε στο συνολικό χρηµατοδοτικό πλαίσιο του Βερολίνου και στην υπόθεση ότι τα
δέκα νέα κράτη µέλη θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθούν να
ισχύουν οι προτάσεις της Επιτροπής. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι :

� Στον τοµέα της γεωργίας, πρέπει να παραµείνει ο στόχος της βαθµιαίας καθιέρωσης
άµεσων πληρωµών στους αγρότες στα νέα κράτη µέλη και από το έτος 2004.

� Οι διαρθρωτικές ενέργειες πρέπει να κατανέµονται κατά το ένα τρίτο για το ταµείο
συνοχής και να βασίζονται στο συνολικό ποσό που προτάθηκε τον Ιανουάριο του
2002. Μόλις συµφωνηθεί αυτό το συνολικό κονδύλιο, θα προσδιοριστούν τα
επιµέρους ποσά για κάθε χώρα και για κάθε πολιτική, µε βάση τα ποσοστά της
συνολικής πίστωσης, η οποία θα προσδιορισθεί σύµφωνα µε τη µέθοδο που
εφαρµόζεται για τα σηµερινά κράτη µέλη, για την περίοδο 2000-2006.

� Σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές πολιτικές, θα διατεθούν επιπλέον ποσά για µια
µεταβατική διευκόλυνση προς ενίσχυση των θεσµών και συνεχείς προσπάθειες για
την οριστική θέση εκτός λειτουργίας της πυρηνικής εγκατάστασης Ignalina στη
Λιθουανία και, της πυρηνικής εγκατάστασης Bohunice στη Σλοβακία, µε στόχο να
δεσµευτούν πλήρως τα κονδύλια που διατέθηκαν στο πλαίσιο της προενταξιακής
βοήθειας.

� Πρέπει να προβλεφθεί προσωρινή αντιστάθµιση του προϋπολογισµού, µε την
καταβολή εφάπαξ ποσού, για κάθε νέο κράτος µέλος, το οποίο θα βρεθεί σε καθαρή
δηµοσιονοµική θέση, χειρότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη του έτους που προηγείται
της ένταξης, ως δικαιούχος προενταξιακών κεφαλαίων.
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� Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι είναι αναγκαίο να διατεθούν επιπλέον κονδύλια για το
βόρειο τµήµα της Κύπρου προς στήριξη µιας πολιτικής επίλυσης.

3.1.2. Τρόπος χειρισµού του νέου κεκτηµένου και επανεξέτασης των κεφαλαίων

Απαιτείται από τις προσχωρούσες χώρες να εφαρµόσουν πλήρως το κεκτηµένο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ισχύει κατά την ηµεροµηνία της ένταξης, εκτός από τα
θέµατα για τα οποία έχουν συµφωνηθεί µεταβατικές ρυθµίσεις.

Το σύνολο του κεκτηµένου που υιοθετήθηκε και δηµοσιεύθηκε µέχρι το τέλος του
πρώτου εξαµήνου του 2002, διαβιβάστηκε από την Επιτροπή προς τις
διαπραγµατευόµενες χώρες. Οι χώρες αυτές κλήθηκαν να λάβουν θέση σχετικά µε το
κεκτηµένο αυτό, µεταξύ άλλων, να αναφέρουν κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για
µεταβατικές ρυθµίσεις, και να κοινοποιήσουν τις τυχόν αναγκαίες τεχνικές
προσαρµογές. Οι θέσεις που έλαβαν οι υποψήφιες χώρες σχετικά µε το κεκτηµένο και οι
οποίες έχουν µέχρι τώρα διαβιβαστεί, ελήφθησαν υπόψη κατά τις διαπραγµατεύσεις. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, όπως πρόσφατα για το κεφάλαιο "περιβάλλον", ενδέχεται να
είναι αναγκαία η επανεξέταση ενός κεφαλαίου εξαιτίας των θέσεων που έλαβαν οι
υποψήφιες χώρες σχετικά µε το νέο κεκτηµένο.

Σύµφωνα µε πρακτική που εφαρµόστηκε κατά τις προηγούµενες διευρύνσεις, δεν θα
είναι δυνατή η πρόοδος πέραν ενός ορισµένου σηµείου εγκαίρως, στο πλαίσιο της
εξέτασης του νέου κεκτηµένου κατά τις διαπραγµατεύσεις. Η Επιτροπή πρότεινε να
περιοριστεί το πεδίο των διαπραγµατεύσεων στο σύνολο του κεκτηµένου που υιοθετείται
και δηµοσιεύεται µέχρι την 1η Νοεµβρίου 2002. Για το νέο κεκτηµένο που υιοθετείται
µεταξύ 1ης Ιουλίου και 1ης Νοεµβρίου του 2002, ζητείται από τις διαπραγµατευόµενες
χώρες να διαβιβάσουν τις θέσεις τους καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική προσαρµογή,
µέχρι τα µέσα Νοεµβρίου. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η διεκπεραίωση κάθε
επιπλέον αιτήµατος για µεταβατικές ρυθµίσεις, το οποίο ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσµα την επανεξέταση κεφαλαίων κατά τις διαπραγµατεύσεις που θα διεξαχθούν
το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου.

Όπως και για τις προηγούµενες διευρύνσεις, η συνθήκη για την ένταξη περιέχει
διατάξεις βάσει των οποίων θα ληφθούν αποφάσεις, σε ένα µεταγενέστερο στάδιο, για
τις αναγκαίες προσαρµογές και τις προσωρινές ρυθµίσεις σχετικά µε το κεκτηµένο που
υιοθετείται µεταξύ 1ης Νοεµβρίου 2002 και της ηµεροµηνίας υπογραφής της συνθήκης
ένταξης, βάσει δεόντως τεκµηριωµένων αιτηµάτων των µελλοντικών κρατών µελών.5
∆υνατόν να χρειαστούν παρόµοιες διατάξεις σε τοµείς όπου σηµαντικά µέρη του
κεκτηµένου βρίσκονται στο στάδιο υιοθέτησης, όπως µεταφορές, ενέργεια ή δικαιοσύνη
και εσωτερικές υποθέσεις.

3.1.3. Το κεφάλαιο "Λοιπά θέµατα"

Ο τρόπος χειρισµού του κεφαλαίου "λοιπά θέµατα" θα είναι διαφορετικός από αυτόν των
άλλων κεφαλαίων διαπραγµάτευσης. Ουσιαστικά αποτελεί ένα διαπραγµατευτικό
πακέτο στο οποίο µπορεί να περιληφθεί σειρά στοιχείων, τα οποία καταρχήν δεν είναι
αµφισβητούµενα, ωστόσο δεν µπορούν να υπαχθούν σε άλλα κεφάλαια

                                                
5 Βλέπε για παράδειγµα άρθρα 30, 151 και 169 της πράξης που αφορά τις προϋποθέσεις για την ένταξη της

Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.
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διαπραγµατεύσεων. Το κεφάλαιο "λοιπά θέµατα", το οποίο θα πρέπει να διεκπεραιωθεί
στις αρχές Νοεµβρίου, πιθανόν να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία :

- κανόνες που ισχύουν για τη διαχείριση και προοδευτική κατάργηση των
προενταξιακών κονδυλίων·

- καθορισµός της προβλεπόµενης διευκόλυνσης µετάβασης για ορισµένες
δράσεις που αφορούν την ενίσχυση των θεσµών·

- νοµική βάση για τη διαχείριση των κονδυλίων που αφορούν τον παροπλισµό
των πυρηνικών εγκαταστάσεων Ignalina στη Λιθουανία και Bohunice στη
Σλοβακία·

- σειρά δηλώσεων, πρωτοκόλλων και συµπληρωµατικών στοιχείων που πρέπει
να συµπεριληφθούν στη συνθήκη, όπως το κλείσιµο των δεσµεύσεων για τους
προαναφερόµενους πυρηνικούς σταθµούς·

- νοµική βάση της προαναφερόµενης διευκόλυνσης για το βόρειο τµήµα της
Κύπρου.

Στο Παράρτηµα 2 παρατίθενται περαιτέρω λεπτοµέρειες για τα στοιχεία αυτά.

3.2. Οριστικοποίηση της συνθήκης για την ένταξη

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης δήλωσε ότι "πρέπει να συνεχιστεί η σύνταξη της
συνθήκης για την ένταξη ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν µετά τον
τερµατισµό των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων. Θα ήταν εύλογο να αναµένεται ότι η η
συνθήκη για την ένταξη θα υπογραφεί την άνοιξη του 2003".

Τα αποτελέσµατα των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων σε ό,τι αφορά τις συµφωνηθείσες
µεταβατικές ρυθµίσεις και τις τεχνικές προσαρµογές του κεκτηµένου, ως αποτέλεσµα της
διεύρυνσης, θα ενσωµατωθούν σε ένα νοµικό µέσο και στις συνδεόµενες µε αυτό
πράξεις: η συνθήκη για την ένταξη. Οι εργασίες για τη σύνταξη της συνθήκης αυτής
άρχισαν επίσηµα το Μάρτιο του 2002 και έχουν ήδη προχωρήσει ικανοποιητικά. Τα
περισσότερα µέτρα που τέθηκαν σε διαπραγµάτευση και οι αναγκαίες προσαρµογές
έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο σχέδιο της συνθήκης. Λαµβάνοντας ως αφετηρία τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λάακεν, η σύνταξη της συνθήκης
γίνεται µε βάση την υπόθεση µιας διεύρυνσης που αφορά δέκα νέα κράτη µέλη, και
σύµφωνα µε µια δοµή που οµοιάζει ιδιαίτερα µε αυτή της προηγούµενης διεύρυνσης.
Λόγω των αναγκαίων εθνικών προσαρµογών, η συνθήκη ενδέχεται να καλύπτει περίπου
1000 σελίδες στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

Μόλις τερµατισθούν οι διαπραγµατεύσεις, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί η σύνταξη της
συνθήκης ώστε να συµπεριλάβει τα τελικά αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων.
Λαµβάνοντας υπόψη το προχωρηµένο στάδιο της διαδικασίας σύνταξης, είναι λογικό να
αναµένεται ότι η συνθήκη για την ένταξη θα οριστικοποιηθεί το αργότερο εντός έξι
εβδοµάδων µετά τον τερµατισµό των διαπραγµατεύσεων.

Όταν όλα τα µέρη που συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις συµφωνήσουν επί του
κειµένου της συνθήκης, η Επιτροπή θα εκδώσει τη γνώµη της σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις
για ένταξη των ενδιαφεροµένων χωρών. Στη συνέχεια, θα ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή του σύµφωνα µε το άρθρο 49 της συνθήκης ΕΕ
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και µετά θα ακολουθήσει απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε την αποδοχή των νέων
κρατών µελών. Υπό τον όρο ότι η Επιτροπή θα εκδώσει τη γνώµη της το Φεβρουάριο
του 2003, και αφού δοθεί επαρκής χρόνος για τη διαδικασία λήψης απόφασης στο
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, η συνθήκη για την ένταξη µπορεί να υπογραφεί την
άνοιξη του 2003, όπως προέβλεψε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης. Στη
συνέχεια, η συνθήκη θα υπογραφεί από τα µέρη, διατυπωµένη σε όλες τις σηµερινές και
µελλοντικές κοινοτικές γλώσσες.

Μετά την υπογραφή, η συνθήκη θα υποβληθεί προς κύρωση από τα παρόντα και
µελλοντικά κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες συνταγµατικές τους απαιτήσεις. Η
συνθήκη για την ένταξη θα περιέχει, όπως και κατά το παρελθόν, µια ηµεροµηνία για
την ένταξη των νέων κρατών µελών, υπό τον όρο ότι έχουν κατατεθεί τα αναγκαία
έγγραφα κυρώσεως µε τη δυνατότητα προσαρµογής των σχετικών διατάξεων, στην
περίπτωση που κάποια προσχωρούσα χώρα δεν προβεί στην κύρωση της συνθήκης.

3.3. Συµµετοχή στις εργασίες της Ένωσης πριν την ένταξη

Οι υποψήφιες χώρες ήδη συµµετέχουν σε σειρά κοινοτικών επιτροπών και υπηρεσιών6.
Για να ενισχυθεί η βαθµιαία ολοκλήρωση των χωρών που προσχωρούν στις κοινοτικές
δοµές, τα κράτη αυτά θα πρέπει, µετά την υπογραφή της συνθήκης για την ένταξη, να
έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν περαιτέρω, εφόσον είναι νοµικά δυνατόν, ως
παρατηρητές, σε όλες τις επιτροπές που συγκροτούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία
επιτροπολογίας και σε όλες τις άλλες επιτροπές. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα
προσχωρούντα κράτη θα πρέπει επίσης να µπορούν να συµµετέχουν τουλάχιστον ως
παρατηρητές στις σχετικές δοµές όλων των κοινοτικών υπηρεσιών. Οι γενικές αρχές και
λεπτοµέρειες που αφορούν τη συµµετοχή αυτή θα θεσπιστούν σε επόµενο στάδιο. Για να
διευκολυνθεί η χρηµατοδότηση του κόστους που συνεπάγεται µια αποτελεσµατική
συµµετοχή, κάθε κράτος που προσχωρεί θα πρέπει να προβλέψει, εφόσον το επιθυµεί, το
σχετικό ποσό στο κονδύλιο του εθνικού προενταξιακού προγράµµατός του.

Παροµοίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει να επιτρέψει τη συµµετοχή των
παρατηρητών από τις υποψήφιες χώρες, στις εργασίες του Κοινοβουλίου.

Θα χρειαστεί επίσης να καθοριστούν οι λεπτοµέρειες συµµετοχής των κρατών που
προσχωρούν, στη διαδικασία υιοθέτησης νέου κεκτηµένου κατά την περίοδο µεταξύ της
υπογραφής της συνθήκης για την ένταξη και της ηµεροµηνίας ένταξης. Αυτό κατά
παράδοση γίνεται µε ανταλλαγή επιστολών σχετικά µε τη διαδικασία ενηµέρωσης και
διαβούλευσης για τα κράτη που προσχωρούν, πριν ληφθούν οι αποφάσεις από το
Συµβούλιο. Το Συµβούλιο προτίθεται, όπως και για τις προηγούµενες διευρύνσεις, να
λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να είναι σε θέση τα προσχωρούντα κράτη να
συµµετέχουν στη διαδικασία διαµόρφωσης των αποφάσεων.

3.4. Παρακολούθηση και διασφαλίσεις

Η Επιτροπή παρακολούθησε στενά τον τρόπο µε τον οποίο οι υποψήφιες χώρες
εκπληρώνουν τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν κατά τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Είναι
εξαιρετικά σηµαντικό να εκτελεσθούν, σύµφωνα µε τις προβλέψεις, οι δεσµεύσεις που
ανέλαβαν τα µελλοντικά κράτη µέλη στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.

                                                
6 Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής της 20.12.99 σχετικά µε την "συµµετοχή των υποψηφίων χωρών στα

κοινοτικά προγράµµατα, υπηρεσίες και επιτροπές", COM (1999) 710 τελικό.
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Για την ακριβή αξιολόγηση της κατάστασης, η Επιτροπή θα συνεχίσει τη σχετική στενή
παρακολούθηση µέχρι την υπογραφή της συνθήκης και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης
προς το Συµβούλιο, βάσει των ισχυουσών διαδικασιών.

Στις περιοδικές εκθέσεις εντοπίζονται οι τοµείς όπου απαιτούνται περαιτέρω
προσπάθειες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη διαδικασία παρακολούθησης και κατά το
διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της υπογραφής της συνθήκης και της ένταξης. Αυτή η
συνεχής παρακολούθηση, η οποία περιλαµβάνει επίσης και την παρακολούθηση της
εκτέλεσης των σχεδίων δράσης, πραγµατοποιείται µέσω καθιερωµένων διαύλων, όπως οι
δοµές των συµφωνιών σύνδεσης.

Η Επιτροπή, µε βάση την παρούσα πρακτική της, θα επισηµάνει κάθε καθυστέρηση ή
πρόβληµα που αφορά την οικονοµική µεταρρύθµιση ή την εκπλήρωση των δεσµεύσεων,
ιδίως µε την αποστολή επιστολών έγκαιρης προειδοποίησης σε πολιτικό επίπεδο.

Θα συνεχιστεί η πρακτική, σε ειδικούς τοµείς µέχρι την ένταξη, που αφορά ειδικές
επικεντρωµένες ενέργειες, όπως οµάδες υψηλού επιπέδου στον τοµέα της ασφάλειας
τροφίµων, ή η εισαγωγή εκτενούς αποκέντρωσης καθώς και επανεξετάσεις από
οµολόγους, τεχνικές συνεδριάσεις, εργαστήρια, σεµινάρια και ερωτηµατολόγια.

Για τα οικονοµικά ζητήµατα, οι υποψήφιες χώρες εξακολουθούν να προετοιµάζονται για
την πολυµερή επιτήρηση της ΟΝΕ και το συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής.
Συµµετέχουν στην προενταξιακή διαδικασία φορολογικής επιτήρησης (Π∆ΦΕ) η οποία
αποτελείται από τρία στοιχεία : φορολογική κοινοποίηση, προενταξιακό οικονοµικό
πρόγραµµα και πολυµερής διάλογος. Η Π∆ΦΕ ξεκίνησε την άνοιξη του 2001 και θα
συνεχιστεί µέχρι την ένταξη.

Όλες οι συναφείς µε τις δραστηριότητες αυτές πληροφορίες θα συγκεντρωθούν σε
εκθέσεις παρακολούθησης που υποβάλλονται τακτικά στο Συµβούλιο. Έξι µήνες πριν
από την ηµεροµηνία ένταξης, η Επιτροπή θα συντάξει µία τελική έκθεση
παρακολούθησης, στην οποία θα εξετάζεται η πρόοδος που πραγµατοποιεί κάθε
προσχωρούσα χώρα σε ότι αφορά εκτέλεση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων και την
εκπλήρωση όλων των δεσµεύσεων για το κοινοτικό κεκτηµένο. Η εν λόγω συνολική
έκθεση παρακολούθησης θα αποτελεί, για τις δέκα προσχωρούσες χώρες, πρόδροµο της
ετήσιας έκθεσης για την παρακολούθηση της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, που
εκδίδεται τακτικά από την Επιτροπή για όλα τα κράτη µέλη7. Η Επιτροπή θα
αξιολογήσει, το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουλίου 2003, την εκτέλεση των δεσµεύσεων που
είναι αναγκαίες για τον προγραµµατισµό των διαρθρωτικών ταµείων.

Μετά την ένταξη, η Επιτροπή, στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεµατοφύλακα των
συνθηκών, θα εξακολουθήσει να ελέγχει τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζουν τα νέα
κράτη µέλη το κεκτηµένο, κάνοντας χρήση των ιδίων µηχανισµών µε αυτούς που
εφαρµόζονται στα σηµερινά κράτη µέλη. Μεταξύ αυτών, περιλαµβάνονται ειδικότερα η
συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων, η αλληλεπίδραση µεταξύ οµολόγων, η ετήσια
υποβολή εκθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου και η δροµολόγηση
διαδικασιών παράβασης µε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, εφόσον χρειάζεται. Ειδικότερα
στον τοµέα της πυρηνικής ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν πρόβλεψε
την ανάγκη ελέγχου της ασφάλειας των πυρηνικών σταθµών στην Ένωση.

                                                
7 Βλέπε την "∆έκατη ένατη ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου

(2001) της 28.6.2002, COM (2002) 324 τελικό
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Η συνθήκη για την ένταξη, όπως και κατά την προηγούµενη διεύρυνση, περιλαµβάνει
µια γενική οικονοµική ρήτρα διασφάλισης. Η ρήτρα αυτή ήδη συζητείται στο πλαίσιο
της οµάδας του Συµβουλίου που είναι υπεύθυνη για την σύνταξη της συνθήκης βάσει
κειµένου που σχεδιάστηκε µε βάση το άρθρο 152 της πράξης προσχώρησης της
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Επειδή οι προσχωρούσες χώρες δεν
αποτελούν τµήµα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
διάρκεια ισχύος της ρήτρας διασφάλισης θα πρέπει να είναι διετής και όχι µονοετής,
όπως στην προηγούµενη διεύρυνση.

Αυτή η γενική οικονοµική ρήτρα εφαρµόζεται σε καταστάσεις στις οποίες "προκύπτουν
σηµαντικές δυσκολίες και οι οποίες τείνουν να διαρκέσουν σε οποιονδήποτε τοµέα της
οικονοµίας ή οι οποίες µπορεί να επιδεινώσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση σε
δεδοµένο χώρο". Η ρήτρα διασφάλισης επιτρέπει στη Επιτροπή να καθορίσει τα
αναγκαία µέτρα προστασίας. Τα νέα καθώς και τα σηµερινά κράτη µέλη θα πρέπει να
είναι σε θέση να κάνουν χρήση αυτής της ρήτρας διασφάλισης. Το σχέδιο κειµένου,
όπως και στην προηγούµενη διεύρυνση, ορίζει ειδικά ότι τα µέτρα προστασίας "δεν
συνεπάγονται συνοριακούς ελέγχους".

Η ρήτρα διασφάλισης δεν καλύπτει καταστάσεις οι οποίες, αφενός, οφείλονται στην µη
συµµόρφωση προς τις ενταξιακές υποχρεώσεις και, αφετέρου, ενδέχεται να έχουν
σηµαντικές µη οικονοµικές συνέπειες, όπως για την προστασία της υγείας ή της ζωής
των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή
για γενικούς λόγους κρατικής πολιτικής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 30 της συνθήκης
ΕΚ. Για τις περιπτώσεις αυτές, είτε εφαρµόζεται το άρθρο 30 της συνθήκης ΕΚ ή µπορεί
να έχουν εισαχθεί ειδικές ρήτρες διασφάλισης σε ειδική τοµεακή νοµοθεσία σύµφωνα µε
το άρθρο 95 παράγραφος 10 της συνθήκης ΕΚ.

Ωστόσο, σε σειρά περιπτώσεων, η κοινοτική νοµοθεσία είτε δεν περιέχει ρήτρα
διασφάλισης είτε η ρήτρα διασφάλισης δεν καλύπτει τις ειδικές περιπτώσεις που
προκύπτουν λόγω της διεύρυνσης. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνθήκη
ένταξης πρέπει να προβλέπει, προληπτικά, την θέσπιση ειδικού µηχανισµού διασφάλισης
συναφούς µε την εσωτερική αγορά.

Ο εν λόγω µηχανισµός θα πρέπει να βασίζεται στα εξής στοιχεία:

� Ο µηχανισµός πρέπει να εφαρµόζεται από την Επιτροπή αφού το ζητήσει κράτος
µέλος ή µε δική της πρωτοβουλία.

� Πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να λαµβάνει τις αποφάσεις για τα αναγκαία
µέτρα. Τα µέτρα πρέπει να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας και να είναι
περιορισµένου χρόνου.

� Το πεδίο πρέπει να περιορίζεται σε σηµαντική παραβίαση της λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς ή σε περίπτωση που υπάρχει επικείµενος κίνδυνος τέτοιας
παραβίασης, επίσης δε πρέπει να καλύπτει επί µέρους περιπτώσεις σε ότι αφορά την
ασφάλεια των τροφίµων.

� Ο µηχανισµός ενεργοποιείται όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένα νέο κράτος µέλος
δεν εκπληρώνει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε κατά τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις.
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� Κατά την περίοδο εφαρµογής των µέτρων, το εν λόγω νέο κράτος µέλος παρέχει
τακτικά πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει
για την παύση της παραβίασης. Τα µέτρα πρέπει να αρθούν µόλις η Επιτροπή ορίσει
ότι έπαυσε η παραβίαση.

� Η ρήτρα διασφάλισης πρέπει να υφίσταται για περιορισµένο µόνο διάστηµα. Η
δυνατότητα επίκλησης του µηχανισµού διασφάλισης για την εσωτερική αγορά πρέπει
να περιορίζεται σε δύο έτη.

Η πλήρης έκθεση παρακολούθησης εντοπίζει τοµείς στους οποίους, ελλείψει
επανορθωτικής δράσης, δύναται να εξετασθεί το ενδεχόµενο µέτρων διασφάλισης. Αυτό
θα καθιστούσε επίσης δυνατή την έγκαιρη προειδοποίηση πριν την προσχώρηση. Επί
πλέον, µέχρι την ένταξη, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι ρήτρες διασφάλισης δυνάµει
των συµφωνιών σύνδεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ιδιαίτερη κατάσταση στο χώρο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών
υποθέσεων απαιτεί ειδική µνεία. ∆ιαφορετικά από την τελευταία διεύρυνση, τώρα
υπάρχει ένα σηµαντικό κεκτηµένο στο χώρο αυτό, το οποίο εξελίσσεται ενώ συνεχίζεται
η διαδικασία εφαρµογής της συνθήκης του Άµστερνταµ και τα συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ταµπέρε. Καλύπτει δύσκολα και πολιτικά ευαίσθητα
θέµατα, ιδίως αυτά που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και τις
συνέπειες της κατάργησης των εσωτερικών συνόρων. Σύµφωνα µε τις επεξηγήσεις της
παραγράφου 3.5.3 που ακολουθεί, η υλοποίηση αυτών των στόχων που βασίζονται στη
συνθήκη του Σένγκεν, γίνεται σε δύο στάδια, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν υφίσταται
ανάγκη χωριστού µηχανισµού διασφάλισης. Ωστόσο, υπάρχουν άλλα στοιχεία, εκτός
Σένγκεν, στο χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (για παράδειγµα,
σε ότι αφορά την εφαρµογή της δικαστικής συνεργασίας, ιδίως, την αµοιβαία
αναγνώριση) όπου, σύµφωνα µε την αξιολόγηση, υπάρχει ανάγκη εφαρµογής ρήτρας
διασφάλισης sui generis για την επανόρθωση σηµαντικής παραβίασης ή απειλής
σηµαντικής παραβίασης στη λειτουργία του χώρου αυτού, για παράδειγµα, µε την
προσωρινή αναστολή των διατάξεων περί αµοιβαίας αναγνώρισης.

3.5. Μετά τη διεύρυνση

3.5.1. ∆ηµιουργία θεσµών

Η διαδικασία δηµιουργίας διοικητικής και δικαστικής ικανότητας θα χρειαστεί να
συνεχιστεί µετά τη διεύρυνση. Μια σειρά µεταβατικών ρυθµίσεων που συµφωνήθηκαν
στις διαπραγµατεύσεις αποκαλύπτουν επίσης ότι σε ορισµένους τοµείς, οι υποψήφιες
χώρες χρειάζεται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους µέχρι να είναι σε θέση να
εφαρµόσουν πλήρως το κοινοτικό κεκτηµένο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η
Επιτροπή πρότεινε, κατά τα πρώτα έτη µετά τη διεύρυνση, τη διάθεση ειδικής
διευκόλυνσης µετάβασης για τη δηµιουργία θεσµών (βλέπε Παράρτηµα 2).

Η Επιτροπή προτείνει να συνεχιστεί η χρήση, σε συγκεκριµένους προσδιορισµένους
τοµείς, µέσων χρηµατοδοτούµενων από την Κοινότητα, τα οποία έχουν αποδειχθεί
χρήσιµα, όπως η αδελφοποίηση και η απλουστευµένη αδελφοποίηση. Επιπλέον, θα
εξακολουθήσει να γίνεται κινητοποίηση πραγµατογνωµόνων από άλλα κράτη µέλη,
µέσω δοκιµασµένων µηχανισµών όπως η TAIEX, για να προσφέρουν οµότιµη βοήθεια.
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Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να χρηµατοδοτήσει βραχυπρόθεσµες τοποθετήσεις
στελεχών των νέων κρατών µελών στις διοικήσεις της ΕΕ των 15. Επιπλέον, θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο µεταβατικός µηχανισµός δηµιουργίας θεσµών για τη
συγχρηµατοδότηση επενδύσεων στο χώρο του κεκτηµένου, ιδίως σε τοµείς όπως
συνοριακοί έλεγχοι, τελωνειακές διοικήσεις, στατιστικές, ασφάλεια τροφίµων και
ολοκληρωµένα συστήµατα γεωργικής διοίκησης και ελέγχου.

3.5.2. ΟΝΕ και ευρώ

Σύµφωνα µε τη συνθήκη ΕΕ, τα νέα κράτη µέλη δεν µπορούν να εισάγουν το ευρώ
αµέσως κατά την ένταξη. Ωστόσο, όπως για όλα τα κράτη µέλη, οι οικονοµικές
πολιτικές συνιστούν θέµα κοινής µέριµνας και εποµένως, υπόκεινται σε διαδικασίες
πολιτικού συντονισµού και πολυµερούς επιτήρησης. Κύρια µέσα για το συντονισµό είναι
οι γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών, το σύµφωνο σταθερότητας και
ανάπτυξης και σειρά διαδικασιών οι οποίες αφορούν συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής.
Η πολιτική συναλλαγµατικών ισοτιµιών καθίσταται θέµα κοινού ενδιαφέροντος. Η
συµµετοχή στο µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών ΙΙ αναµένεται κάποια στιγµή
µετά την ένταξη.

Η συµµετοχή στο χώρο του ευρώ συνιστά τον ύστατο στόχο των νέων κρατών µελών.
Όταν έρθει η στιγµή, θα ενταχθούν σε µια ενιαία, προσανατολιζόµενη στην σταθερότητα
νοµισµατική πολιτική και στην ενιαία πολιτική συναλλαγµατικών ισοτιµιών, πέρα από
την πλήρη εφαρµογή των διαδικασιών συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής και
επιτήρησης. Μέχρι τότε, βάσει της συνθήκης, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να
συνεχίσουν προς την κατεύθυνση βιώσιµης σύγκλισης υψηλού επιπέδου, που απαιτείται
για την υιοθέτηση του ευρώ, δεν προσδιορίζεται όµως σε αυτήν το σχετικό
χρονοδιάγραµµα. Η επίτευξη της βιώσιµης σύγκλισης θα εξαρτηθεί από τα οικονοµικά
χαρακτηριστικά εκάστης χώρας και την επιτυχή εφαρµογή των πολιτικών που οδηγούν
στη βιώσιµη σύγκλιση.

3.5.3. Σένγκεν

Η Ένωση κατέστησε σαφές ότι η πλήρη εφαρµογή του κεκτηµένου του Σένγκεν απαιτεί
µια διαδικασία σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, µέχρι την ηµεροµηνία της
ένταξης, οι προσχωρούσες χώρες θα πρέπει να έχουν επιτύχει υψηλό επίπεδο
συνοριακού ελέγχου, ακόµη και αν µπορεί να προβλεφθούν µε άλλα κράτη µέλη ειδικές
ρυθµίσεις, όπως κοινές δοµές και εξοπλισµός ή από κοινού περιπολίες. Η κατάργηση
των ελέγχων των εσωτερικών συνόρων θα επέλθει µετά την ένταξη και θα αποτελέσει
αντικείµενο χωριστής διαδικασίας λήψης απόφασης για κάθε νέο κράτος µέλος χωριστά,
µε βάση την πλήρη εφαρµογή του κεκτηµένου Σένγκεν .

3.5.4. Ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος

Οι προσχωρούσες χώρες θα χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), σύµφωνα µε το άρθρο 128 της συµφωνίας ΕΟΧ.
Για να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του διευρυµένου ΕΟΧ, η ένταξη των
υποψηφίων χωρών στον ΕΟΧ θα γίνει ταυτόχρονα µε την ένταξη στην ΕΕ. Η συµφωνία
ΕΟΧ πρέπει να προσαρµοστεί για τη διεύρυνση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου
128. Η διαδικασία για τη συµφωνία επί των όρων και των προϋποθέσεων προσχώρησης
στον ΕΟΧ, θα αρχίσει αµέσως µετά τον τερµατισµό των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
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στην ΕΕ, ώστε να προβλεφθεί, στο βαθµό του δυνατού, η ταυτόχρονη έναρξη ισχύος της
ιδιότητας µέλους της ΕΕ και του ΕΟΧ.

4. ΜΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης ενθάρρυνε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία να
συνεχίσουν τις προσπάθειές του και επανέλαβε "τη δέσµευσή του να τις υποστηρίξει
πλήρως στις προετοιµασίες τους για την ένταξη". Στην Κοπεγχάγη θα πρέπει να εγκριθεί
ένας ενηµερωµένος χάρτης πορείας και µια αναθεωρηµένη και ενισχυµένη προενταξιακή
στρατηγική για τις υποψήφιες χώρες οι οποίες συνεχίζουν τις διαπραγµατεύσεις. Θα
µπορούσε επίσης να εξεταστεί το ενδεχόµενο αύξησης της προενταξιακής
χρηµατοδοτικής βοήθειας. Επιπλέον, αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθµός, θα µπορούσε να τεθεί
ένα ακριβέστερο χρονοδιάγραµµα για την ενταξιακή διαδικασία των χωρών µέχρι το
τέλος του έτους.

Εξακολουθούν να ισχύουν τα κριτήρια που έθεσαν τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της
Κοπεγχάγης και της Μαδρίτης, καθώς και οι αρχές οι οποίες κατηύθυναν την ενταξιακή
διαδικασία από την αρχή. Όλοι οι υποψήφιοι συµµετέχουν επί ίσοις όροις και
αναµένεται ότι όλοι θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση τα ίδια
κριτήρια και ανάλογα µε την πρόοδο του καθενός. Όπως επιβεβαίωσε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Λάακεν του 2001, είναι πλέον αµετάκλητη η ενταξιακή διαδικασία.

∆εδοµένου ότι οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε τις δώδεκα διαπραγµατευόµενες
υποψήφιες χώρες αποτελούν µια συνολική διαδικασία, η συνθήκη για την ένταξη θα
αναγνωρίζει ότι δεν θα τεθούν υπό αµφισβήτηση τα αποτελέσµατα των
διαπραγµατεύσεων µε εκείνες τις υποψήφιες χώρες, οι οποίες δεν θα προσχωρήσουν
κατά τον πρώτο κύκλο της διεύρυνσης.

4.1. Μέχρι σήµερα πρόοδος

Σύµφωνα µε τις φετινές περιοδικές εκθέσεις, η Βουλγαρία και η Ρουµανία
πραγµατοποίησαν περαιτέρω πρόοδο σε ό,τι αφορά την πλήρωση των κριτηρίων της
Κοπεγχάγης. Για να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προετοιµασίες τους, πρέπει να
ενισχύσουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους σε ό,τι αφορά την πλήρωση των
οικονοµικών κριτηρίων, και τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο, την εκτέλεση και επιβολή
του κεκτηµένου. Επίσης χρειάζεται να συνεχίσουν τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας
διοίκησης και του δικαστικού.

Η Βουλγαρία και η Ρουµανία πραγµατοποίησαν σηµαντική πρόοδο κατά τις
διαπραγµατεύσεις. Τώρα έχουν ανοίξει όλα τα κεφάλαια διαπραγµάτευσης µε τη
Βουλγαρία και σχεδόν όλα µε τη Ρουµανία. Με τη Βουλγαρία, τα υπολειπόµενα
κεφάλαια ανοίχτηκαν κατά το πρώτο εξάµηνο του 2002 και σε ό,τι αφορά τη Ρουµανία,
θα είναι δυνατόν να ανοιχτούν τα τέσσερα τελευταία κεφάλαια πριν από το τέλος του
τρέχοντος έτους, πράγµα που σηµαίνει ότι εκπληρώνεται ο στόχος του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Λάακεν σύµφωνα, µε τον οποίο όλα τα κεφάλαια µε τις δύο αυτές
χώρες πρέπει να ανοιχτούν το 2002.
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4.2. Ενδεικτική ηµεροµηνία

H Boυλγαρία και η Ρουµανία όρισαν ενδεικτική ηµεροµηνία για την ένταξή τους το έτος
2007. Τα διαπραγµατευτικά κεφάλαια έκλεισαν προσωρινά µε βάση αυτή την ενδεικτική
ηµεροµηνία ένταξης. 22 κεφάλαια έκλεισαν προσωρινά µε τη Βουλγαρία και 13 µε τη
Ρουµανία.

Τα χρονοδιαγράµµατα που τέθηκαν για την εκπλήρωση των δεσµεύσεων που
αναλήφθηκαν στις διαπραγµατεύσεις, λαµβάνουν υπόψη την προοπτική αυτή. Όπως και
κατά το παρελθόν, η πρόοδος προς τον τερµατισµό των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
είναι παράλληλη µε την πρόοδο σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση, εκτέλεση και επιβολή των
αναγκαίων µέτρων σε κάθε χώρα.

Η Επιτροπή παρέχει ισχυρή στήριξη στις δύο χώρες για να επιτύχουν το στόχο αυτό, που
θα συνεχίσει να προσανατολίζεται βάσει των αρχών της διαφοροποίησης και της ιδίας
αξίας.

4.3. Χάρτες πορείας για την ένταξη

Η Επιτροπή, όπως εξήγγειλε στο έγγραφο στρατηγικής για την διεύρυνση του 2001, θα
προτείνει, µε βάση την ανάλυση που παρουσιάζεται στις περιοδικές εκθέσεις του 2002,
λεπτοµερείς χάρτες πορείας για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, πριν από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Κοπεγχάγης. Αυτοί οι χάρτες πορείας θα καλύπτουν την περίοδο µέχρι
την ένταξη και θα προετοιµαστούν βάσει στενού διαλόγου µε κάθε χώρα.

Οι χάρτες πορείας θα βασίζονται στις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τις
διαπραγµατεύσεις και στις απαιτήσεις για την πλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης.
Θα αναφέρουν τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί εκάστη χώρα για να είναι
έτοιµη να αποκτήσει την ιδιότητα µέλους, µε ιδιαίτερη έµφαση στην διοικητική και
δικαστική ικανότητα και την οικονοµική µεταρρύθµιση. Οι χάρτες πορείας θα παρέχουν
σαφή στοιχεία αναφοράς για τον έλεγχο των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν κατά τη
διάρκεια των διαπραγµατεύσεων καθώς την πρόοδο σε ότι αφορά την οικονοµική
µεταρρύθµιση. Η πρόοδος σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των χαρτών πορείας θα ελέγχεται
ειδικότερα µέσω των δοµών της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας και των περιοδικών εκθέσεων.

4.4. Προενταξιακή βοήθεια

Η Επιτροπή προτείνει να αναθεωρηθούν του χρόνου οι εταιρικές σχέσεις προσχώρησης
µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, υπό το φως των διαπιστώσεων των περιοδικών
εκθέσεων και των χαρτών πορείας. Οι εταιρικές σχέσεις προσχώρησης θα
εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση για τον προγραµµατισµό της προενταξιακής
βοήθειας, ωστόσο οι προτεραιότητες για την παροχή βοήθειας θα καθορίζονται επίσης
λαµβάνοντας υπόψη τους χάρτες πορείας, τις περιοδικές εκθέσεις και τα αναθεωρηµένα
εθνικά σχέδια ανάπτυξης. Η βοήθεια που χορηγείται µε βάση το Phare θα
εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της δηµόσιας διοίκησης και του
δικαστικού, τη δηµιουργία θεσµών, τις επενδύσεις τις συναφείς µε την υιοθέτηση του
κεκτηµένου, καθώς και την οικονοµική και κοινωνική συνοχή και διασυνοριακή
συνεργασία. Πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες για την επέκταση των συστηµάτων
αποκεντρωµένης εφαρµογής. Σε ότι αφορά το πρόγραµµα SAPARD, ενώ έχει πλήρως
αποκεντρωθεί, θα συνεχίσει να προετοιµάζει τις υποψήφιες χώρες σε ότι αφορά τις
γεωργικές δοµές και την αγροτική ανάπτυξη καθώς και την ενίσχυση της συναφούς
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θεσµικής ικανότητας. Το πρόγραµµα ISPA θα συνεχίσει να παρέχει χρηµατοδοτική
στήριξη στις επενδύσεις υποδοµών στον τοµέα του περιβάλλοντος και των µεταφορών.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η χρηµατοδοτική βοήθεια που χορηγείται στη Βουλγαρία και τη
Ρουµανία θα πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά, από την ηµεροµηνία του πρώτου κύκλου
εντάξεων, ανάλογα µε την πρόοδο σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των χαρτών πορείας και
την ικανότητα απορρόφησης.

5. ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002 κατέληξε στο συµπέρασµα
ότι "µπορεί να ληφθούν νέες αποφάσεις στην Κοπεγχάγη σχετικά µε το επόµενο στάδιο
της υποψηφιότητας της Τουρκίας", λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις πριν από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης, βάσει της περιοδικής έκθεσης της Επιτροπής
και σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ελσίνκι και του Λάακεν.

Στην περιοδική έκθεση του 2002 παρατίθεται λεπτοµερής ανάλυση σχετικά µε την
πρόοδο της Τουρκίας στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής κατά το τελευταίο
δωδεκάµηνο. Η πρόοδος της Τουρκίας εκτιµάται βάσει των ιδίων κριτηρίων και της ίδιας
µεθοδολογίας που ισχύουν για όλες τις υποψήφιες χώρες. Όπως και για όλες τις
υποψήφιες χώρες, και σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της
Κοπεγχάγης και της Μαδρίτης, στην έκθεση επισηµαίνονται οι νοµοθετικές αλλαγές
καθώς και η διοικητική ικανότητα της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την ορθή εφαρµογή και
εκτέλεση του κεκτηµένου.

Σύµφωνα µε την έκθεση, η Τουρκία προόδευσε σε τρεις σηµαντικούς τοµείς τους
οποίους καλύπτει η εταιρική σχέση για την προσχώρηση: τα πολιτικά, οικονοµικά
κριτήρια καθώς και τα κριτήρια για το κεκτηµένο που ετέθησαν από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Κοπεγχάγης, το 1993.

Η Τουρκία πραγµατοποίησε αξιοσηµείωτη πρόοδο σε ό,τι αφορά την πλήρωση των
πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Μέσω συνταγµατικής µεταρρύθµισης και σειράς
νοµοθετικών πακέτων, η Τουρκία διεκπεραίωσε πολλές κύριες προτεραιότητες που
αναφέρονται στην εταιρική σχέση προσχώρησης. Ιδιαίτερα θετικές είναι οι νοµικές
αλλαγές που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, τον Αύγουστο 2002, δεδοµένου ότι
αποκαλύπτουν τη βούληση για επίτευξη µακρόπνοων µεταρρυθµίσεων. Καταργήθηκε η
θανατική ποινή, εκτός από την περίπτωση πολέµου και αναλήφθηκαν σηµαντικές
ενέργειες για να είναι δυνατή η αναµετάδοση και εκπαίδευση σε γλώσσες άλλες εκτός
από την τουρκική. Η άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε δύο από τις τέσσερις
επαρχίες όπου ίσχυε, και η ανάληψη υποχρέωσης να αρθεί φέτος στις δύο αυτές επαρχίες
όπου εξακολουθεί να ισχύει, θα ανοίξουν το δρόµο για την καλύτερη προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Η Επιτροπή καλωσορίζει τις εξελίξεις αυτές και αναγνωρίζει ότι συνιστούν ένα
κατόρθωµα στο σηµερινό τουρκικό πλαίσιο. Επιπλέον, οι µεταρρυθµίσεις υιοθετήθηκαν
υπό εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές υπόσχονται πολλά για το
µέλλον, δεδοµένου ότι αποκαλύπτουν τη βούληση και την ικανότητα του τουρκικού
πολιτικού συστήµατος να πραγµατοποιήσει πρόοδο ακόµη και σε τοµείς οι οποίοι
θεωρούνταν µέχρι τώρα εξαιρετικά ευαίσθητοι.
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Ωστόσο, η Τουρκία δεν πληροί πλήρως τα πολιτικά κριτήρια. Πρώτον, οι
µεταρρυθµίσεις περιέχουν σειρά σηµαντικών περιορισµών, που παρατίθενται στην
περιοδική έκθεση, σε ό,τι αφορά την απόλυτη καθιέρωση των θεµελιωδών δικαιωµάτων
και ελευθεριών. ∆εύτερον, πολλές από τις µεταρρυθµίσεις απαιτούν τη θέσπιση
ρυθµίσεων ή άλλων διοικητικών µέτρων και για να είναι αποτελεσµατικές, πρέπει να
εκτελεστούν στην πράξη από εκτελεστικούς και δικαστικούς φορείς σε διάφορα επίπεδα
ανά τη χώρα. Τρίτον, εναποµένει ακόµη η διεκπεραίωση σειράς σηµαντικών ζητηµάτων
τα οποία προκύπτουν στο πλαίσιο των πολιτικών κριτηρίων. Μεταξύ τούτων,
περιλαµβάνονται η καταπολέµηση των βασανιστηρίων και της βάναυσης µεταχείρισης,
ορισµένα ζητήµατα που αφορούν τον αστικό έλεγχο του στρατιωτικού σώµατος και η
κατάσταση των προσώπων που έχουν φυλακιστεί επειδή εξέφρασαν µη βίαιες γνώµες
και σε συµφωνία µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων.

Υπό το φως της σηµαντικής προόδου που πραγµατοποίησε κατά τα τελευταία έτη και
των υπόλοιπων θεµάτων όπου απαιτείται περαιτέρω προσοχή, η Τουρκία ενθαρρύνεται
να συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική διαδικασία προς ενίσχυση της δηµοκρατίας και της
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, βάσει του νόµου και στην πράξη. Έτσι θα
είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τα υπολειπόµενα εµπόδια σε ό,τι αφορά την πλήρη
συµµόρφωση προς τα πολιτικά κριτήρια.

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι οι προσπάθειες για την επίλυση του κυπριακού
προβλήµατος αποτελούν µέρος του ενισχυµένου πολιτικού διαλόγου µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Λαµβάνοντας υπό σηµείωση δηλώσεις του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, κατόπιν εκθέσεων του ειδικού
συµβούλου του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για την Κύπρο, κ. Alvaro de
Soto, η Επιτροπή παροτρύνει τα ενδιαφερόµενα µέρη, και ιδίως, στο παρόν στάδιο, την
Τουρκία, να υποστηρίξει πλήρως τις προσπάθειες των Ηνωµένων Εθνών για την
επίτευξη πλήρους επίλυσης του κυπριακού προβλήµατος φέτος.

Σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, η Τουρκία πραγµατοποίησε πρόοδο σε ό,τι αφορά
την λειτουργία ελεύθερης οικονοµίας αγοράς, η οποία θα πρέπει να βελτιώσει την
ικανότητά της έναντι της ανταγωνιστικής πίεσης, και η οποία ωστόσο εξακολουθεί να
υφίσταται τις συνέπειες της ύφεσης και των οικονοµικών κρίσεων.

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για το κεκτηµένο, η Τουρκία πραγµατοποίησε πρόοδο στην
ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας σε θέµατα υπαγόµενα στους τοµείς της τελωνειακής
ένωσης και σε άλλους, όπως τραπεζικός, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια και γεωργία.
Αναδιαρθρώθηκε ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας και ευθυγραµµίστηκε η διοικητική
ικανότητα στον τοµέα αυτό. Στους περισσότερους από τους άλλους τοµείς παραµένουν
σηµαντικές διαφορές µεταξύ του κεκτηµένου και της τουρκικής νοµοθεσίας.

Τα εκκρεµή ζητήµατα σχετικά µε τις ρυθµίσεις περί συµµετοχής της Τουρκίας στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, που αφορούν τις ενέργειες τις οποίες κατευθύνει η ΕΕ
χρησιµοποιώντας τα µέσα του ΝΑΤΟ, πρέπει να επιλυθούν κατά προτεραιότητα.

5.1. Για την ενίσχυση της προενταξιακής στρατηγικής

To Eυρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι παρουσίασε την προενταξιακή στρατηγική για
την Τουρκία το 1999. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν υιοθέτησε πέρσι νέα φάση
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για τη στρατηγική αυτή. Έκτοτε, ουσιαστική πρόοδος έχει πραγµατοποιηθεί σε ό,τι
αφορά την εφαρµογή της.

Ούτως εχόντων των πραγµάτων, η Επιτροπή συνιστά, η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει
τη στήριξή της στις προενταξιακές προετοιµασίες της Τουρκίας, ενόψει του επόµενου
σταδίου της υποψηφιότητάς της. Κατωτέρω παρατίθενται λεπτοµερέστερες συστάσεις
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο δύναται να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος.

� Η εταιρική σχέση προσχώρησης απεδείχθη αξιόλογο µέσο για την προενταξιακή
στρατηγική. Πρέπει να ενηµερωθεί και να αναθεωρηθεί ώστε να επικεντρώνεται µε
σαφήνεια σε τοµείς όπου χρειάζεται περαιτέρω κατά προτεραιότητα δράση.

� Ο ενισχυµένος πολιτικός διάλογος µεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας καλύπτει
πολιτικές µεταρρυθµίσεις, ανθρώπινα δικαιώµατα, το ζήτηµα της Κύπρου και το
θέµα της ειρηνικής επίλυσης των συνοριακών διαφορών και θα συνεχιστεί εντατικά.
Είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν λεπτοµερείς συζητήσεις σε ό,τι αφορά τις
διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει η Τουρκία για την εκπλήρωση των
πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Θα αναζητηθούν νέοι τρόποι για να
διασφαλιστεί η καλύτερη κατανόηση των µεταρρυθµίσεων και άλλων ζητηµάτων τα
οποία απαιτούν προσοχή.

� Ο ενισχυµένος οικονοµικός διάλογος µεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας καλύπτει
θέµατα µακροοικονοµικής απόδοσης και σταθερότητας και οικονοµικών
µεταρρυθµίσεων, και θα συνεχισθεί εντατικά. Θα πρέπει να συζητηθούν λεπτοµερώς
τα διάφορα µέτρα που λαµβάνει η Τουρκία προς αποκατάσταση της οικονοµικής
σταθερότητας και πλήρωση των οικονοµικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης.

� Τελεί υπό εξέλιξη και θα αναπτυχθεί περαιτέρω η διαδικασία νοµοθετικού ελέγχου,
µε επίκεντρο συγκεκριµένα τοµεακά ζητήµατα, συµπληρώνεται δε µε τη βοήθεια
TAIEX. Η διαδικασία αυτή κατευθύνει την Τουρκία σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για
τη µεταφορά του κεκτηµένου στο εθνικό δίκαιο, µεταξύ άλλων τη διοικητική
ικανότητα και επιβολή.

� Καταβάλλονται επιπρόσθετες προσπάθειες για την ενίσχυση και επέκταση του
πεδίου της τελωνειακής ένωσης, ώστε να συµπεριλάβει τις συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών και τις κρατικές προµήθειες, καθώς και για την άρση των εµποδίων στην
ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων. Τούτο θα έχει αντίκτυπο στο ευρύτερο έργο
που θα αναλάβει η Τουρκία, σύµφωνα µε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας.

� Πρέπει να συνεχιστεί η εµβάθυνση των εµπορικών σχέσεων µε την Τουρκία, σε
διµερή βάση καθώς και στο πλαίσιο των σχέσεων µε τις τρίτες χώρες. Για
παράδειγµα, θα µπορούσε να επεκταθεί σε αµοιβαία βάση η προτιµησιακή πρόσβαση
στην αγορά για τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων µεταξύ ΕΚ-Τουρκίας· αυτό θα
πρέπει να συνοδεύεται από µεγαλύτερη συνεργασία στα κτηνιατρικά και
φυτοϋγειονοµικά θέµατα. Κατά τη διαπραγµάτευση εµπορικών συµφωνιών µε τρίτες
χώρες, η ΕΕ θα ενισχύσει τις προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι χώρες αυτές
συµφωνούν παρόµοιες ρυθµίσεις µε την Τουρκία. Ο διάλογος µεταξύ ΕΕ και
Τουρκίας επί των εµπορικών ζητηµάτων πρέπει να ενισχυθεί και πρέπει να
επανεξεταστεί η χρήση των µηχανισµών εµπορικής άµυνας.
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� Για να ενθαρρυνθούν οι επενδυτικές ροές, πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω
ελευθέρωση των άµεσων ξένων επενδύσεων µεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας.

� Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία µε την Τουρκία στον χώρο της δικαιοσύνης και
των εσωτερικών υποθέσεων, µεταξύ άλλων, της παράνοµης µετανάστευσης και της
υιοθέτησης και εφαρµογής του κεκτηµένου του Σένγκεν, καθώς και της ελεύθερης
κυκλοφορίας των προσώπων και της θαλάσσιας ασφάλειας.

� Η Τουρκία θα συµµετέχει σε σειρά κοινοτικών προγραµµάτων και υπηρεσιών.

� Έχει αρχίσει να παράγει αποτελέσµατα το νέο σύστηµα χρηµατοοικονοµικής
διαχείρισης. Παρατηρείται αποσυµφόρηση στις αναλήψεις υποχρεώσεων που
αφορούν την χρηµατοδότηση της ΕΕ για την Τουρκία. Εφαρµόζεται πλήρως η
προενταξιακά κατευθυνόµενη προσέγγιση στα προγράµµατα χρηµατοδοτικής
βοήθειας. Από το 2003, θα δοθούν περισσότερες αρµοδιότητες στις τουρκικές αρχές
για την εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών.

Η Επιτροπή θα αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την εφαρµογή αυτής της
ενισχυµένης προενταξιακής στρατηγικής. Η Επιτροπή θα προωθήσει µια αναθεωρηµένη
εταιρική σχέση προσχώρησης, λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει
πραγµατοποιηθεί και τους τοµείς όπου απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες. Η πρόοδος
θα συζητηθεί στα κατάλληλα φόρα, όπως στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης ΕΚ-
Τουρκίας και της κοινής τελωνειακής επιτροπής.

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η διαθεσιµότητα της χρηµατοδοτικής
βοήθειας προς την Τουρκία, έχοντας κατά νου τις ειδικές ανάγκες της Τουρκίας και την
ικανότητά της για την απορρόφηση των κονδυλίων αυτών.

5.2. Επιπρόσθετη χρηµατοδοτική στήριξη

Για να υποστηριχθεί η επίσπευση της εφαρµογής της προενταξιακής στρατηγικής της
Τουρκίας, από το 2004 θα χορηγηθεί αυξηµένη χρηµατοδοτική βοήθεια. Με την αύξηση
αυτή επιδιώκεται να καταστεί η Τουρκία ικανή να ενισχύσει τη δηµόσια διοίκηση, να
στηρίξει την υιοθέτηση του κεκτηµένου και να διευκολυνθεί η ενσωµάτωσή της στην
ευρωπαϊκή οικονοµία.

Η προενταξιακή βοήθεια επικεντρώνεται στο να βοηθήσει την Τουρκία να πληρώσει τα
κριτήρια της Κοπεγχάγης και ειδικότερα, να ενισχύσει τη δηµόσια διοίκηση σε όλα τα
επίπεδα, καθώς και σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία θεσµών και τις επενδύσεις τις
συνδεόµενες µε την υιοθέτηση του κεκτηµένου. Επίσης, θα διατεθεί βοήθεια για τη
βελτίωση της λειτουργίας της οικονοµίας της Τουρκίας και της ικανότητάς της να
αντιµετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις εντός της εσωτερικής αγοράς. Επίσης θα
προωθηθεί η διασυνοριακή συνεργασία µε τα σηµερινά κράτη µέλη της ΕΕ και τις άλλες
υποψήφιες χώρες. Οι προτεραιότητες για χορήγηση βοήθειας θα ληφθούν από την
εταιρική σχέση προσχώρησης και τις περιοδικές εκθέσεις.

Για να διευκολυνθεί πλήρως η εξέλιξη της εφαρµογής, η Τουρκία πρέπει να λάβει
περαιτέρω µέτρα για να διασφαλίσει υγιή χρηµατοοικονοµικό έλεγχο.

Η δηµιουργία θεσµών στη δηµόσια διοίκηση της Τουρκίας θα συνοδεύεται από πόρους
για τις επενδύσεις σε ό,τι αφορά τις κανονιστικές υποδοµές, επενδύσεις συναφείς µε το
κεκτηµένο, και την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Θα ζητηθεί από την Τουρκία να
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προετοιµάσει ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο θα προσανατολίζει τη δέσµευση
των πόρων προς τον χειρισµό ζητηµάτων οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.

Η Επιτροπή θα προτείνει στις αρχές του επόµενου έτους, µια αναθεωρηµένη εταιρική
σχέση προσχώρησης για την Τουρκία, µε βάση τις προτεραιότητες που προκύπτουν από
τις φετινές περιοδικές εκθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει στη
δηµοσιονοµική αρχή, η µη επιστρεπτέα ενίσχυση στην Τουρκία να διατίθεται δυνάµει
του κονδυλίου 7 των δηµοσιονοµικών προοπτικών 2000 - 2006 και να αυξάνεται
σταθερά κατά την περίοδο από το 2004 µέχρι το 2006. Το µέγεθος των ετήσιων
πιστώσεων θα εξαρτάται άµεσα από τις επιδόσεις σε ό,τι αφορά την πλήρωση των
κριτηρίων της Κοπεγχάγης και την αποτελεσµατική διαχείριση της προενταξιακής
βοήθειας. Μπορεί να αναµένεται ότι το σύνολο της βοήθειας θα µπορούσε τουλάχιστον
να διπλασιαστεί µέχρι το 2006, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Τουρκίας καθώς και
την ικανότητα απορρόφησης.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Υπό το φως των ανωτέρω, τα συµπεράσµατα και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
έχουν ως εξής:

(1) Σύµφωνα µε τις φετινές περιοδικές εκθέσεις, όλες οι υποψήφιες χώρες έχουν
πραγµατοποιήσει σηµαντική πρόοδο κατά το τελευταίο έτος σε ό,τι αφορά την
εφαρµογή των ενταξιακών κριτηρίων.

(2) Η Κύπρος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η
Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας και η Σλοβενία
πληρούν τα πολιτικά κριτήρια. Έχοντας κατά νου την πρόοδο που
πραγµατοποίησαν οι χώρες αυτές, την εξέλιξη σε ότι αφορά την εκπλήρωση των
δεσµεύσεών τους και, λαµβάνοντας υπ' όψη το υπό εξέλιξη και προβλεπόµενο
προπαρασκευαστικό τους έργο, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι χώρες αυτές θα
πληρούν τα οικονοµικά κριτήρια και τα κριτήρια για το κεκτηµένο και θα είναι
έτοιµες να καταστούν µέλη από τις αρχές του 2004. Η Επιτροπή συνιστά
εποµένως, την περάτωση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε τις χώρες αυτές
µέχρι το τέλος του έτους, ώστε η συνθήκη για την ένταξη να υπογραφεί την
άνοιξη του 2003.

(3) Η Επιτροπή ελπίζει ότι µια ενωµένη Κύπρος θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση βάσει πλήρους επίλυσης, που συνιστά το καλύτερο αποτέλεσµα για όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη. Όπως αναφέρεται στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της Σεβίλλης, η ΕΕ είναι πρόθυµη να συµβιβάσει τους όρους για µια
πολιτική επίλυση στο πλαίσιο των ενταξιακών ρυθµίσεων, σύµφωνα µε τις αρχές
που αποτελούν το θεµέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή καλωσορίζει τη
συνέχιση της ουσιαστικής συµβολής των Ηνωµένων Εθνών και παροτρύνει όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη και, ειδικότερα την Τουρκία, να υποστηρίξουν πλήρως
τις προσπάθειες για την επίτευξη πλήρους επίλυσης εντός του έτους. Είναι
δυνατόν να προσαρµοστούν οι όροι για την ένταξη της Κύπρου, λαµβάνοντας
υπόψη την πλήρη επίλυση καθώς και τις συνέπειες της σε ό,τι αφορά την
εφαρµογή του κεκτηµένου σε ολόκληρη τη νήσο. Η Επιτροπή πρότεινε τη
διάθεση σηµαντικών πόρων, για να για να στηρίξει το βόρειο τµήµα της νήσου να
καλύψει τη διαφορά να υποστηρίξει την επίλυση. Ελλείψει επίλυσης, οι
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αποφάσεις που θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης το ∆εκέµβριο
θα βασίζονται στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι.

(4) Οι προσχωρούσες χώρες πρέπει να εφαρµόζουν το κεκτηµένο µέχρι την
ηµεροµηνία της ένταξης, εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν συµφωνηθεί
µεταβατικές ρυθµίσεις. Οι δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν στις διαπραγµατεύσεις
πρέπει να έχουν πλήρως εκπληρωθεί πριν την ένταξη. Οι περιοδικές εκθέσεις
υπογραµµίζουν σειρά τοµέων όπου χρειάζεται να επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις
στο πλαίσιο των πολιτικών και οικονοµικών κριτηρίων και σε ό,τι αφορά την
υιοθέτηση, εφαρµογή και επιβολή του κεκτηµένου. Αυτές πρέπει να συνεχιστούν
σταθερά. Για να αναλυθεί η πρόοδος και να διευκολυνθεί η επιτυχής ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή θα πραγµατοποιεί περιοδικό έλεγχο και θα
υποβάλλει εκθέσεις στο Συµβούλιο. Η Επιτροπή θα συντάξει, έξι µήνες πριν από
την προβλεπόµενη ηµεροµηνία ένταξης, έκθεση πλήρους παρακολούθησης προς
το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να
εισαχθεί στη συνθήκη ένταξης µια ειδική ρήτρα διασφάλισης. Η ρήτρα αυτή θα
παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, να
λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα στο χώρο της εσωτερικής αγοράς.

(5) Για την περάτωση των διαπραγµατεύσεων πρέπει οπωσδήποτε να επιλυθούν τα
θέµατα που παραµένουν ανοικτά στις διαπραγµατεύσεις. Σε ό,τι αφορά την
οικονοµική προσφορά της Ένωσης, οι λύσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται στο
χρηµατοδοτικό πλαίσιο για διαπραγµατεύσεις το οποίο πρότεινε η Επιτροπή στις
30 Ιανουαρίου 2002 και στις αρχές τις οποίες περιέχει.

(6) Η Βουλγαρία και η Ρουµανία όρισαν ενδεικτικά το έτος 2007 για την ένταξή
τους. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει σθεναρά τις δύο χώρες για να επιτύχουν το
στόχο τους, ο οποίος εξακολουθεί να κατευθύνεται από τις αρχές της
διαφοροποίησης και της ιδίας αξίας. Η Επιτροπή θα προτείνει, βάσει της
ανάλυσης των περιοδικών εκθέσεων το 2002, λεπτοµερείς χάρτες πορείας για τη
Βουλγαρία και για τη Ρουµανία πριν από Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης.
Για να προετοιµαστούν η Βουλγαρία και η Ρουµανία για την ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να τεθούν κατ' εξοχήν στο επίκεντρο, η δικαστική
και η διοικητική µεταρρύθµιση. Επιπλέον, η προενταξιακή βοήθεια στη
Βουλγαρία και τη Ρουµανία πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά από την ηµεροµηνία
του πρώτου γύρου της διεύρυνσης, ανάλογα µε την πρόοδο σε ό,τι αφορά την
εφαρµογή των χαρτών πορείας. ∆εδοµένου ότι οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις
µε τις δώδεκα διαπραγµατευόµενες υποψήφιες χώρες συνιστούν µία πλήρη
διαδικασία, η συνθήκη ένταξης πρέπει να αναγνωρίζει ότι, τα αποτελέσµατα που
επιτυγχάνονται στις διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες αυτές που δεν θα
συµµετέχουν στο πρώτο γύρο της διεύρυνσης, δεν θα αµφισβητηθούν.

(7) Μέσω συνταγµατικής µεταρρύθµισης και µιας σειράς νοµοθετικών µέτρων, η
Τουρκία πραγµατοποίησε αξιοσηµείωτη πρόοδο για την πλήρωση των πολιτικών
κριτηρίων της Κοπεγχάγης καθώς και προς την κατεύθυνση των οικονοµικών
κριτηρίων και της ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο. Παρόλα αυτά, χρειάζεται να
καταβληθούν περαιτέρω σηµαντικές προσπάθειες. Βάσει τούτων και ενόψει του
εποµένου σταδίου της υποψηφιότητάς της, η Επιτροπή συνιστά να ενισχύσει η
ΕΕ τη στήριξή της στις προενταξιακές προετοιµασίες της Τουρκίας και να
προβλέψει σηµαντικούς επιπλέον πόρους προς το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή θα
προτείνει µια αναθεωρηµένη εταιρική σχέση προσχώρησης και θα εντείνει τη
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διαδικασία νοµοθετικού ελέγχου. Συνιστά νέες προσπάθειες για την επέκταση της
τελωνειακής ένωσης και τη βελτίωση της λειτουργίας της, µε στόχο την
εµβάθυνση των εµπορικών σχέσεων µεταξύ ΕΚ-Τουρκίας και την αύξηση των
επενδυτικών ροών. Ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική
της διαδικασία και εποµένως να προωθήσει την υποψηφιότητά της για ένταξη
στην ΕΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Βουλγαρία

Η Επιτροπή, στη γνώµη της του 1997, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Βουλγαρία
πληροί τα πολιτικά κριτήρια. Έκτοτε, η Βουλγαρία πραγµατοποίησε σηµαντική πρόοδο
στην περαιτέρω παγιοποίηση και εµβάθυνση της σταθερότητας των θεσµών της, οι
οποίοι διασφαλίζουν τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και
το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά το
παρελθόν έτος. Η Βουλγαρία συνεχίζει να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Σηµαντική πρόοδος πραγµατοποιήθηκε σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για τη
µεταρρύθµιση του δικαστικού, µε την υιοθέτηση σχεδίου δράσης και σηµαντικές
τροποποιήσεις της νοµοθεσίας περί του δικαστικού συστήµατος. Εναποµένει να
εφαρµοστούν, ώστε να επέλθουν, στην πράξη, συγκεκριµένες βελτιώσεις στη λειτουργία
του συστήµατος. Χρειάζεται ακόµη να διευθετηθούν ζητήµατα που αφορούν τη δοµή
του δικαστικού συστήµατος και την ασυλία.

Σηµειώθηκαν επίσης περαιτέρω θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση της
διαφθοράς, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες, και, µεταξύ άλλων,
υιοθετήθηκε ένα σχέδιο δράσης για την εκτέλεση της εθνικής στρατηγικής κατά της
διαφθοράς. Κύριο σηµείο της ηµερήσιας διάταξης αποτελεί η αντιµετώπιση της
διαφθοράς, και η Βουλγαρία χρειάζεται να συνεχίσει να καταβάλλει συντονισµένες
προσπάθειες για την εφαρµογή των µέτρων.

Σηµειώθηκε περαιτέρω πρόοδος σε ό,τι αφορά τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας
διοίκησης, δεδοµένου ότι αναθεωρήθηκε το νοµοθετικό πλαίσιο και εγκρίθηκε
στρατηγική για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, ωστόσο, απαιτείται να
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη και υλοποίηση µεταρρυθµίσεων
ώστε να διασφαλισθεί µία αποτελεσµατική, διαφανής και αξιόπιστη δηµόσια διοίκηση.

Η Βουλγαρία συνεχίζει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες. Έχει
βελτιώσει σηµαντικά το νοµικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
σωµατεµπορίας, της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος καθώς και του
θέµατος του ασύλου. Ωστόσο, παραµένει σειρά τοµέων στους οποίους εξακολουθούν να
υπάρχουν προβλήµατα. Ένα νέο ζήτηµα που εντοπίστηκε αφορά το πολύ χαµηλό
επίπεδο συνθηκών διαβίωσης των ατόµων που ζουν σε ιδρύµατα, ιδίως των διανοητικά
µειονεκτικά ατόµων. Πρόκειται για θέµα που πρέπει να διευθετηθεί επειγόντως. Επίσης
η Βουλγαρία πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές της για τη µεταρρύθµιση του
συστήµατος παιδικής φροντίδας, ώστε να διασφαλίσει ότι λαµβάνονται υπόψη τα
συµφέροντα των παιδιών και να περιορίσει τον αριθµό των παιδιών που ζουν σε
ιδρύµατα. Πρέπει επίσης να εξεταστεί το θέµα των ανεπαρκών συνθηκών για τους
κρατούµενους ιδίως στα αστυνοµικά τµήµατα καθώς και των συνθηκών προφυλάκισης.

Οι πρόσφατες αλλαγές στον ποινικό κώδικα συνιστούν σηµαντικό βήµα προς την
κατάργηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού.
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Σε ό,τι αφορά την κοινότητα των αθίγγανων (Ροµ), πολύ λίγες είναι οι ενέργειες για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων κοινωνικής διάκρισης ή για την αναγκαία δράση µε
στόχο τη βελτίωση του πολύ χαµηλού βιοτικού επιπέδου. Η θέσπιση συνεκτικής
νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων θα συνιστούσε σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση
αυτή.

Η Βουλγαρία διαθέτει λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς. Θα πρέπει να είναι ικανή να
αντιµετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της
Ένωσης µεσοπρόθεσµα, υπό τον όρο ότι θα συνεχίσει να εφαρµόζει το µεταρρυθµιστικό
της πρόγραµµα για την άρση των υπολειπόµενων δυσχερειών.

Η Βουλγαρία έχει επιτύχει υψηλού βαθµού µαρκοοικονοµική σταθερότητα και τώρα
πλέον οι µηχανισµοί της αγοράς λειτουργούν ικανοποιητικά καθιστώντας δυνατή την
καλύτερη κατανοµή των πόρων. Έχουν προοδεύσει οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις,
ιδίως οι διαδικασίες για την είσοδο στην αγορά, η αναδιάρθρωση του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα και η ιδιωτικοποίηση, και έτσι τίθεται η µικροοικονοµική
βάση για µια διαδικασία βιώσιµης ανάπτυξης.

Ωστόσο, χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της ελαστικότητας των
αγορών. Πρέπει ιδίως να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα του διοικητικού και
δικαστικού συστήµατος, ώστε οι οικονοµικοί παράγοντες να είναι σε θέση να λαµβάνουν
αποφάσεις µέσα σ'ένα κλίµα σταθερότητας και προβλεψιµότητας. Πρέπει να
ευθυγραµµιστούν οι διοικητικές διαδικασίες που θίγουν τον επιχειρηµατικό τοµέα,
µεταξύ άλλων, οι πτωχευτικές διαδικασίες. Εξακολουθεί να είναι χαµηλό το επίπεδο της
χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης. Ειδικές ελλείψεις, οι οποίες εξακολουθούν να
υφίστανται στην αγορά γης, επηρεάζουν την απόδοση της αγοράς αυτής και των
συναφών οικονοµικών τοµέων. Η εφαρµογή αυτών των µεταρρυθµιστικών µέτρων θα
συµβάλει σε υψηλότερες ιδιωτικές και κρατικές επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν
βασικές προϋποθέσεις για την βιώσιµη ανάπτυξη και την επαρκή ανταγωνιστικότητα στο
εσωτερικό της Ένωσης.

Η Βουλγαρία, από τη γνώµη του 1997, πραγµατοποίησε ικανοποιητική πρόοδο στους
περισσότερους τοµείς του κεκτηµένου. Εν γένει ήταν ικανοποιητικός ο ρυθµός της
ευθυγράµµισης της νοµοθεσίας καθόλη την περίοδο αυτή και σηµειώθηκε πρόοδος σε
ό,τι αφορά την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας, ωστόσο µε βραδύτερο ρυθµό.

Κατά το παρελθόν έτος, η Βουλγαρία συνέχισε την πρόοδο σε ό,τι αφορά τη νοµική
ευθυγράµµιση και τη διοικητική ικανότητα, επιταχύνοντας τις προσπάθειές της για τη
δικαστική µεταρρύθµιση.

Συνολικά, και λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία στόχο για την ένταξη της
Βουλγαρίας, η Βουλγαρία έχει επιτύχει ένα ικανοποιητικό βαθµό ευθυγράµµισης µε το
κεκτηµένο σε πολλούς τοµείς. Έχει επίσης αναπτυχθεί η διοικητική ικανότητα, αν και
πρέπει ακόµη να καταβληθούν σηµαντικές περαιτέρω προσπάθειες. Περισσότερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζονται και επιβάλλονται οι
νόµοι. Σχετικά µε αυτό, πρέπει να συνεχιστεί σταθερά η πρόοδος σε ό,τι αφορά τη
µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού.

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά, η Βουλγαρία πραγµατοποίησε περαιτέρω πρόοδο
στους περισσότερους τοµείς. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, η
πρόοδος συνεχίστηκε µε τροποποιήσεις στην νοµοθεσία για την τυποποίηση, χάρις στις
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οποίες αίρονται οι συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ τυποποίησης και ρυθµιστικών
καθηκόντων και/ή πιστοποίησης. Χρειάζεται να καταβληθούν ακόµη προσπάθειες για
την ενίσχυση της διοικητικής υποδοµής για την τυποποίηση και πιστοποίηση καθώς και
στα συστήµατα εθνικής εκτίµησης της συµµόρφωσης και επιτήρησης της αγοράς. Ο
νόµος για τις δηµόσιες συµβάσεις συνιστά ένα περαιτέρω βήµα για την εφαρµογή του
κεκτηµένου, αλλά δεν έχει ακόµη πλήρως ευθυγραµµιστεί. Πρέπει να διασφαλιστεί
τούτο, καθώς και η επιβολή, σύµφωνα µε τις αρχές του κεκτηµένου. Σε ό,τι αφορά την
ασφάλεια των τροφίµων, έχει µεταφερθεί στην εθνική νοµοθεσία σηµαντικό µέρος της
κοινοτικής νοµοθεσίας, ωστόσο χρειάζεται να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να
διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή και επιβολή του κεκτηµένου. Χρειάζεται ακόµη να
ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα, κυρίως η αναβάθµιση και διαπίστευση των
εργαστηρίων. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, η Βουλγαρία έχει
αναπτύξει υγιείς πρακτικές για την εποπτεία των τραπεζών. Έχει πραγµατοποιήσει
ικανοποιητική πρόοδο σε ό,τι αφορά την εφαρµογή του κεκτηµένου στον τραπεζικό
τοµέα αλλά η πρόοδος είναι πιο περιορισµένη σε ό,τι αφορά τις ασφαλίσεις και τους
τίτλους αξιών. Η σύσταση του συµβουλευτικού οργάνου για την εποπτεία του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα αποτελεί ένα ακόµη βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η
Βουλγαρία έχει πραγµατοποιήσει πρόοδο σε ό,τι αφορά τη νοµική ευθυγράµµιση µε το
κεκτηµένο σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων, αλλά πρέπει να διασφαλίσει την
πλήρη ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο και να δράσει για τη δηµιουργία της διοικητικής
ικανότητας, την εφαρµογή και επιβολή.

Ευθυγραµµίστηκε περαιτέρω το εταιρικό δίκαιο αλλά πρέπει ακόµη να ευθυγραµµιστεί
πλήρως µε στοιχεία του κεκτηµένου, ιδίως σε ό,τι αφορά τις εξαγορές, τις συγχωνεύσεις
και τη διάσπαση των εταιρειών. Σε ό,τι αφορά το νοµικό πλαίσιο για την προστασία των
δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (∆ΠΒ) επήλθαν περαιτέρω
βελτιώσεις, όµως πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί
γενικά η επιβολή τους, και το ότι οι αρχές επιβολής του νόµου καθώς και η δικαστική
εξουσία είναι εκπαιδευµένες για τον χειρισµό θεµάτων που αφορούν τα ∆ΠΒ. Σε ό,τι
αφορά την πολιτική ανταγωνισµού, ήταν σηµαντική η πρόοδος µε την έναρξη ισχύος της
νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων. Τώρα χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω
προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός αξιόπιστου ιστορικού σε ό,τι αφορά την επιβολή
των κρατικών ενισχύσεων. Σε ό,τι αφορά την αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία, η
βουλγαρική νοµοθεσία είναι ευρέως ευθυγραµµισµένη µε το κεκτηµένο. Η Βουλγαρία
πρέπει να συνεχίσει για να δηµιουργήσει ένα ιστορικό αποτελεσµατικής εφαρµογής και
επιβολής των κανόνων. Πρέπει να παρακολουθείται στενά η αναδιάρθρωση του τοµέα
του χάλυβα.

Σε ό,τι αφορά τα τελωνεία και την φορολογία, η Βουλγαρία πρέπει ακόµη να αναπτύξει
συστήµατα ΤΠ τα οποία διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδοµένων µε την ΕΚ. Σε ό,τι
αφορά την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των τελωνείων, προχωρεί η υλοποίηση
των µεταρρυθµίσεων, όµως ήταν περιορισµένη η πρόοδος σε ό,τι αφορά τη
µεταρρύθµιση της φορολογικής διοίκησης.

Η Βουλγαρία προόδευσε σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο στις
τηλεπικοινωνίες. Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση της
µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, επιταχύνοντας την αποτελεσµατική εφαρµογή και
ενισχύοντας την ικανότητα του ρυθµιστή.

Στην γεωργία, έχει προοδεύσει καλά η προσέγγιση της νοµοθεσίας στον κτηνιατρικό και
φυτοϋγειονοµικό τοµέα. Χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε ό,τι
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αφορά τη µεταφορά του κεκτηµένου στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, θα χρειαστεί να
καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη των αναγκαίων διοικητικών,
εποπτικών και ελεγκτικών µηχανισµών, ιδίως για τη διασφάλιση της επιβολής των
προτύπων σε ό,τι αφορά τον κτηνιατρικό/υγειονοµικό έλεγχο. Συνεχίστηκε η πρόοδος
στην αλιεία, ωστόσο πρέπει η Βουλγαρία να λάβει περαιτέρω µέτρα για να διασφαλίσει
την πλήρη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις υγιεινής και υγείας της ΕΚ.

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική και απασχόληση, πραγµατοποιήθηκε σχετική
πρόοδος αλλά είναι σηµαντικό το έργο που πρέπει ακόµη να επιτελεσθεί σε ό,τι αφορά
τη µεταφορά σε θέµατα εργατικής νοµοθεσίας, ισότητας ευκαιριών, κατάργησης των
διακρίσεων και ασφάλειας στην εργασία. Πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος σύµφωνα µε
την πρακτική της ΕΚ.

Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική, η Βουλγαρία πραγµατοποίησε πρόοδο στις
προετοιµασίες της για την εφαρµογή των διαρθρωτικών πολιτικών, µε την θέσπιση
στρατηγικής για τα διαρθρωτικά ταµεία, η οποία αποσαφηνίζει τη θεσµική δοµή για την
βοήθεια που παρέχεται µέσω των διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου συνοχής. Η
Βουλγαρία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην ενίσχυση της ικανότητας
για τη µελλοντική εκτέλεση των διαρθρωτικών ταµείων σε νευραλγικής σηµασίας
υπουργεία, µεταξύ άλλων, των κατάλληλων µηχανισµών ελέγχου, παρακολούθησης και
αξιολόγησης. Η Βουλγαρία πρέπει ακόµη να ετοιµάσει ένα συνεκτικό αναπτυξιακό
σχέδιο όπως απαιτούν οι κανονισµοί των διαρθρωτικών ταµείων, και να το ενσωµατώσει
στο εθνικό πλαίσιο που αφορά τον προϋπολογισµό και τη διαµόρφωση πολιτικής.

Η Βουλγαρία συνέχισε να µεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο το κεκτηµένο για το
περιβάλλον, µε τη θέσπιση του νόµου περί προστασίας του περιβάλλοντος. Χρειάζεται
να καταβληθούν προσπάθειες για την προετοιµασία σχεδίων εφαρµογής, ειδικά των
οδηγιών και στρατηγικών χρηµατοδότησης, για επενδύσεις στον τοµέα του
περιβάλλοντος και για την περαιτέρω δηµιουργία µηχανισµών προς παρακολούθηση της
αποτελεσµατικής εφαρµογής. Η εφαρµογή εξακολουθεί να είναι µια σηµαντική
πρόκληση όπως και η ανάγκη για αυξηµένη διοικητική ικανότητα και το κόστος της
ευθυγράµµισης.

Η Βουλγαρία συνέχισε την πρόοδο σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας για
τις µεταφορές µε το κεκτηµένο, ιδίως σε ό,τι αφορά τους τοµείς των οδικών και
σιδηροδροµικών µεταφορών. Πρέπει να ενισχυθούν οι πρόσφατα δηµιουργηθείσες
διοικητικές δοµές. Για τις θαλάσσιες µεταφορές, εξακολουθεί να αποτελεί πρόβληµα των
χαµηλό επίπεδο ασφάλειας του βουλγαρικού στόλου.

Η Βουλγαρία προόδευσε σε ό,τι αφορά τη µεταρρύθµιση στον τοµέα της ενέργειας, όπου
ήταν βραδύς ο ρυθµός της αναδιάρθρωσης κατά τα τελευταία έτη. Υιοθετήθηκε νέα
εθνική ενεργειακή στρατηγική. ∆ηµιουργήθηκε η νοµοθετική βάση για το άνοιγµα της
αγοράς και προετοιµάζεται η ιδιωτικοποίηση των εταιρειών διανοµής. Η Βουλγαρία
πρέπει τώρα να θέσει σαφή χρονοδιαγράµµατα για την αναδιάρθρωση του ενεργειακού
τοµέα. Η Βουλγαρία πρέπει να εκπληρώσει τις δεσµεύσεις για την οριστική παύση
λειτουργίας του πυρηνικού σταθµού Κozloduy και να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο
πυρηνικής ασφάλειας.

Σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, η Βουλγαρία προόδευσε
σηµαντικά σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο στα περισσότερα θέµατα.
Ενέκρινε σχέδιο δράσης για την υιοθέτηση των απαιτήσεων Σένγκεν. Ωστόσο, πρέπει
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ακόµα να καταβληθεί σηµαντική προσπάθεια για την ενίσχυση της ικανότητας
εφαρµογής.

Πραγµατοποιήθηκε ουσιαστική πρόοδος σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του
χρηµατοοικονοµικού ελέγχου, µε την έναρξη ισχύος της νέας νοµοθεσίας που αφορά τον
εσωτερικό δηµοσιονοµικό έλεγχο και το εθνικό ελεγκτικό συνέδριο. Η Βουλγαρία
πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στην ενίσχυση των απαιτούµενων θεσµικών δοµών, µεταξύ
άλλων, για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΚ.

Η Βουλγαρία πρέπει να καταβάλει ακόµη συνεχείς προσπάθειες για την ανάπτυξη
επαρκούς διοικητικής και δικαστικής ικανότητας προς εφαρµογή και επιβολή του
κεκτηµένου. Παράλληλα µε τη συνεχιζόµενη οριζόντια µεταρρύθµιση της δηµόσιας
διοίκησης, πρέπει ειδικότερα να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της ικανότητάς της να
αποτελεί µέρος της εσωτερικής αγοράς και να εφαρµόζει το κεκτηµένο στο χώρο της
γεωργικής, περιβαλλοντικής και περιφερειακής πολιτικής. Περαιτέρω προσπάθειες
απαιτούνται επίσης για τη δηµιουργία της αναγκαίας διοικητικής ικανότητας που να
εξασφαλίζει την υγιή και αποτελεσµατική διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων.

Κατά τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, έκλεισαν προσωρινά 22 κεφάλαια. Οι
δεσµεύσεις κατά τις διαπραγµατεύσεις ανελήφθησαν µε την προοπτική της ένταξης από
το 2007 και εν γένει έχουν εκπληρωθεί.

Κύπρος

Η Επιτροπή επανειληµµένα συνεπαίρανε ότι η Κύπρος πληροί τα πολιτικά κριτήρια.
Αυτό ήταν και το αποτέλεσµα των προηγουµένων περιοδικών εκθέσεων, το οποίο
επιβεβαιώθηκε και πέρσι. Η Κύπρος εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της
Κοπεγχάγης.

Ενισχύθηκε σηµαντικά η κρατική διοίκηση µε τη δηµιουργία νέων θέσεων και την
προώθηση της περιοδικής επιµόρφωσης.

Η Κύπρος εξακολουθεί να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες. Έχει
βελτιώσει την διαδικασία για την προστασία των προσφύγων. Έχει καταργήσει τους
περιορισµούς του δικαιώµατος γάµου των τουρκοκυπρίων που ζουν στο νότιο τµήµα της
νήσου.

Η Κύπρος έχει λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς και θα είναι ικανή να αντιµετωπίσει
την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς στην Ένωση.

Στην πρώτη περιοδική έκθεση του 1998, αναγνωρίζονται ήδη οι προσπάθειες
οικονοµικής µεταρρύθµισης που κατέβαλαν οι κυπριακές αρχές, στο πλαίσιο της
προετοιµασίας της χώρας για την ένταξή της στην ΕΕ. Έκτοτε, παραµένει η δέσµευση
των κυπριακών αρχών σε ό,τι αφορά τις οικονοµικές απαιτήσεις για την ένταξη στην ΕΕ.

Μπορεί να επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των αγορών, µε
την προσήλωση σε σχέδια που αφορούν την ελευθέρωση των τοµέων των
τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας των εναέριων µεταφορών και ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Η εφαρµογή προγράµµατος φορολογικής ενοποίησης θα συµβάλει στη µείωση του
ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών. Πρέπει να δοθεί προσοχή για να βελτιωθεί ο
συντονισµός της εποπτείας των συνεταιριστικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και
τραπεζών.
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Από την τακτική έκθεση του 1998, η Κύπρος σηµείωσε ουσιώδη πρόοδο σε διάφορα
θέµατα του κεκτηµένου. Η διαδικασία νοµοθετικής ευθυγράµµισης επιταχύνθηκε τα
τελευταία έτη. Η Κύπρος εξακολουθεί να δίνει προσοχή στις δοµές εφαρµογής και
επιβολής.

Κατά το παρελθόν έτος, η Κύπρος σηµείωσε περαιτέρω πρόοδο σε ό,τι αφορά τη
νοµοθετική ευθυγράµµιση και βελτίωσε τη θέση της όσον αφορά τη διοικητική
ικανότητα, ιδίως στα θέµατα της κοινωνικής ασφάλισης, στους κτηνιατρικούς και
φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους, τις φαρµακευτικές υπηρεσίες, την καταπολέµηση της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, την επιθεώρηση των πλοίων,
την εφορεία, τον σχεδιασµό, τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, την προστασία του
καταναλωτή και της υγείας, και τα τελωνεία.

Συνολικά, η Κύπρος επέτυχε ικανοποιητικό επίπεδο ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο στα
περισσότερα θέµατα και έχει σχεδόν επιτύχει επαρκή διοικητική ικανότητα για την
εφαρµογή του κεκτηµένου σε σηµαντικό αριθµό τοµέων, αν και εναποµένουν περαιτέρω
προσπάθειες. Συµφωνήθηκαν λεπτοµερή σχέδια, ιδίως κατά τις διαπραγµατεύσεις και
στο σχέδιο δράσης, για την κάλυψη των υπολειπόµενων κενών.

Σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος στα διάφορα θέµατα της εσωτερικής αγοράς. Σε ό,τι
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, ολοκληρώθηκε η προσέγγιση σε σειρά
θεµάτων που αφορούν συγκεκριµένους τοµείς. Με την θέσπιση νοµοθεσίας-πλαίσιο µε
βάση την αρχή για νέα και σφαιρική προσέγγιση, µετά από κάποια αρχική καθυστέρηση,
επιτεύχθηκε σηµαντική νοµοθετική πρόοδος και έγινε ένα σηµαντικό βήµα προς την
περαιτέρω ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές προµήθειες δεν
έχει ακόµη επιτευχθεί πλήρης ευθυγράµµιση. Επιπλέον, απαιτούνται περαιτέρω
προσπάθειες για τη µεταφορά του κεκτηµένου που αφορά τη διαδικασία γνωστοποίησης,
την επιτήρηση της αγοράς και την ασφάλεια των προϊόντων. Η νεοσυσταθείσα εταιρεία
πιστοποίησης ενίσχυσε την υποδοµή για την τυποποίηση και την πιστοποίηση, ενώ η
Κύπρος πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να ενισχύσει τα συστήµατα
επιτήρησης της αγοράς της. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, η
Κύπρος έκανε ένα σηµαντικό βήµα µε τη θέσπιση νοµοθεσίας-πλαίσιο για την
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. Κατήργησε τις ασυνέπειες σε ό,τι αφορά
το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και επέτυχε ένα ικανοποιητικό
επίπεδο διοικητικής ικανότητας. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία παροχής υπηρεσιών,
σηµειώνεται πρόοδος σε ό,τι αφορά την εναρµόνιση, ιδίως της νοµοθεσίας για τις
ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες, µεταξύ άλλων, τις εξωχώριες τράπεζες. Πρέπει
ιδίως να συνεχιστεί η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε ό,τι αφορά τις εποπτικές
αρχές στο χώρο των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Η ελεύθερη κυκλοφορία
κεφαλαίων τελεί υπό εξέλιξη και θα έχει πλήρως ευθυγραµµιστεί µέχρι την ένταξη. Αν
και η διοικητική ικανότητα για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες ενισχύθηκε περαιτέρω µε την πρόσληψη επιπλέον
προσωπικού, η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει σταθερά τις προσπάθειες στον τοµέα αυτό.

Σε ό,τι αφορά το εταιρικό δίκαιο, η νοµοθετική ευθυγράµµιση της Κύπρου µε το
κεκτηµένο βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώµατα πνευµατικής
και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της
ικανότητας επιβολής σε ό,τι αφορά τους συνοριακούς ελέγχους, την καταπολέµηση της
πειρατείας και της παραποίησης. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισµό, σταθερή είναι η
πρόοδος σε ό,τι αφορά τη θέσπιση νοµοθεσίας κατά των µονοπωλίων και τις κρατικές
ενισχύσεις. Είναι εµφανής η ουσιαστική βελτίωση της επιβολής στο χώρο των κρατικών
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ενισχύσεων και των αντιµονοπωλιακών διατάξεων, µετά από σειράς ετών στασιµότητα.
Η υπηρεσία ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και η πλήρως ανεξάρτητη αρχή για την
προστασία του ανταγωνισµού λειτουργούν σωστά αλλά πρέπει να αναπτυχθούν
περαιτέρω.

Η Κύπρος έχει επιτύχει ένα καλό επίπεδο νοµοθετικής ευθυγράµµισης στη γεωργία και
έχει προβεί σε σηµαντικές ενέργειες σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία κοινών οργανώσεων
αγοράς. Ωστόσο, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω στο χώρο αυτό η διοικητική ικανότητα
για την εφαρµογή και επιβολή του κεκτηµένου. Πρέπει να δοθεί δέουσα προτεραιότητα
στην προετοιµασία του ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης και ελέγχου. Σε ό,τι
αφορά την αλιεία, η νοµοθεσία έχει ευθυγραµµιστεί σε ικανοποιητικό επίπεδο. Έχει
δηµιουργηθεί η διοικητική ικανότητα ωστόσο χρειάζεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Η
Κύπρος συνέχισε τις προσπάθειές της για την περαιτέρω µείωση του αριθµού των
αλιευτικών πλοίων που φέρουν τη σηµαία της, ωστόσο δεν έχει τεθεί ακόµη σε πλήρη
λειτουργία το νηολόγιο αλιευτικών πλοίων. Ωστόσο, έχει προβλεφθεί η σχετική υποδοµή
για τη δηµιουργία του νηολογίου και ετοιµάζονται οι µηχανισµοί εφαρµογής.

Με την πλήρη φορολογική µεταρρύθµιση, στην άµεση και έµµεση φορολογία,
προόδευσε σηµαντικά η Κύπρος σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Επίσης, η Κύπρος έκανε
σηµαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της αναγκαίας διοικητικής ικανότητας
όπου πέτυχε ικανοποιητικό επίπεδο. Επίσης, η Κύπρος διαθέτει µια καλά οργανωµένη
και καλά λειτουργούσα τελωνειακή διοίκηση. Χρειάζεται περαιτέρω νοµοθετική
ευθυγράµµιση σε ό,τι αφορά την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή και επανεξαγωγή, την
προσωρινή εισαγωγή, τα πολιτιστικά αγαθά και τις διαδικαστικές πτυχές. Για να
επιτευχθεί η ευθυγράµµιση πρέπει επειγόντως να θεσπιστεί η εκκρεµούσα νοµοθεσία η
οποία καθυστερεί.

Η Κύπρος χρειάζεται να επικεντρωθεί στην πλήρη ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών
αγορών, επιταχύνοντας την εφαρµογή του κεκτηµένου και τη δηµιουργία της υπηρεσίας
ρυθµιστικού φορέα.

Είναι ικανοποιητική η πρόοδος σε ό,τι αφορά την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση
δεδοµένου ότι είναι τώρα πλέον ανεξάρτητη η Κεντρική Τράπεζα

Η νοµοθεσία στον τοµέα των µεταφορών είναι ευρέως ευθυγραµµισµένη µε το
κεκτηµένο αλλά υπολείπεται ένα µέρος της νοµοθεσίας - ιδίως σε ό,τι αφορά την
αεροπλοΐα, που πρέπει να µεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο. Με τη νοµοθετική
ευθυγράµµιση βελτιώθηκαν ιδιαίτερα τα ζητήµατα ασφάλειας και ενισχύθηκαν οι
διοικητικές ικανότητες. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες στον τοµέα της
θαλάσσιας ασφάλειας.

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική και απασχόληση, η Κύπρος έχει επιτύχει
ουσιαστική πρόοδο. Πρέπει να ολοκληρωθεί, σε ορισµένα θέµατα, η ευθυγράµµιση µε το
νοµοθετικό κεκτηµένο. Υπάρχει ακόµη µεγάλη ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής
ικανότητας.

Πραγµατοποιήθηκε πρόοδος, µε µέτριο ρυθµό, στον τοµέα της ενέργειας. Σε ό,τι αφορά
την ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο για την εσωτερική αγορά ενέργειας και την
ασφάλεια των προµηθειών και πετρελαϊκών αποθεµάτων, η Κύπρος έχει προοδεύσει σε
περιορισµένα µόνο ζητήµατα. Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η Κύπρος να εξασφαλίσει την
προοδευτική σύσταση πετρελαϊκών αποθεµάτων και της αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε το
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συµφωνηθέν χρονοδιάγραµµα. Πρέπει να συνεχιστεί χωρίς καθυστέρηση το υπό εξέλιξη
νοµοθετικό έργο, ώστε να επέλθει ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο για την εσωτερική
αγορά ενέργειας και να συσταθεί η αρχή για τα πετρελαϊκά αποθέµατα, καθώς και οι
προσπάθειες για τη διασφάλιση της αναγκαίας ικανότητας αποθήκευσης των
πετρελαϊκών αποθεµάτων.

Η Κύπρος συνέχισε µε την ενσωµάτωση της πτυχής του περιβάλλοντος σε άλλες
πολιτικές και επέτυχε σηµαντική ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο σε διάφορους τοµείς
του περιβάλλοντος και της προστασίας της φύσης. Ωστόσο, χρειάζεται να θεσπιστούν
µέτρα για σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν την ποιότητα του αέρα και του νερού, τον
έλεγχο της βιοµηχανικής ρύπανσης, τα χηµικά και τους γεννητικά τροποποιηµένους
οργανισµούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαχείριση των αποβλήτων και
στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας. Πρέπει να εξασφαλιστούν οι επενδύσεις
µεσοπρόθεσµα, για να διασφαλιστεί η εφαρµογή του περιβαλλοντικού κεκτηµένου.

Σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, δύναται να αναφερθεί
ικανοποιητική πρόοδος στα θέµατα της πολιτικής θεωρήσεων, ασύλου, της
καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς. Σε ό,τι αφορά το
άσυλο, επισπεύσθηκε η ευθυγράµµιση και συγκροτήθηκε µία ανεξάρτητη αρχή
επανεξέτασης. Σε ό,τι αφορά το κεκτηµένο Σένγκεν, η Κύπρος συνεχίζει τις
προετοιµασίες της εφαρµόζοντας πλήρως το ισχύον σχέδιο δράσης Σένγκεν και
αναπτύσσοντας ένα εθνικό σύστηµα πληροφοριών. Η Κύπρος επικύρωσε διάφορες
συµβάσεις που αφορούν την προστασία των δεδοµένων, την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας και τα έσοδα από το έγκληµα. Εν γένει, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω
στο χώρο αυτό η διοικητική ικανότητα.

Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική, η Κύπρος συνέχισε να σηµειώνει σηµαντική
πρόοδο σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο, προετοιµάζοντας τη
συµµετοχή της στα διαρθρωτικά µέσα. Επίσης η Κύπρος έχει προοδεύσει ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά τις διοικητικές δοµές.

Η Κύπρος σηµείωσε περαιτέρω πρόοδο στο θέµα του χρηµατοοικονοµικού ελέγχου. Το
εσωτερικό της σύστηµα δηµοσιονοµικού ελέγχου είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένο και
πληρούνται σε µεγάλο βαθµό τα διεθνή πρότυπα εξωτερικού ελέγχου. Πρέπει να
καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του υπουργείου
οικονοµικών.

Η Κύπρος ενίσχυσε περαιτέρω τη διοικητική της ικανότητα. Προσλήφθηκε πρόσθετο
προσωπικό σε νευραλγικής σηµασίας τοµείς και περιελήφθη στον συµπληρωµατικό
προϋπολογισµό για το 2002, ο οποίος δεν έχει ακόµη εγκριθεί. Σε σηµαντικά θέµατα,
όπως κυκλοφορία των κεφαλαίων, ανταγωνισµός, γεωργία, φορολογία, τελωνεία,
περιβάλλον και δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις ενισχύθηκαν οι δοµές επιβολής.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά τις δοµές που είναι αναγκαίες για την
εφαρµογή του κεκτηµένου, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από την ένταξη, ιδίως σε ό,τι
αφορά την υγιή και αποτελεσµατική διαχείριση των κονδυλίων της ΕΚ.

Στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, έκλεισαν προσωρινά 28 κεφάλαια. Εν γένει, η
Κύπρος πληροί τις δεσµεύσεις που ανέλαβε κατά τις διαπραγµατεύσεις. Ωστόσο,
επισηµάνθηκαν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία του νηολογίου αλιευτικών
πλοίων και σε ό,τι αφορά τη νοµική ευθυγράµµιση για τα πετρελαϊκά αποθέµατα και την
οδηγία για το ηλεκτρικό ρεύµα. Πρέπει να διευθετηθούν τα ζητήµατα αυτά.
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Έχοντας κατά νου την πρόοδο που επετεύχθη από την περιοδική έκθεση του 1998, το
επίπεδο ευθυγράµµισης που επέτυχε η Κύπρος κατά την περίοδο αυτή και το ιστορικό
της σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των δεσµεύσεων που ανέλαβε κατά τις
διαπραγµατεύσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κύπρος θα είναι ικανή να αναλάβει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα µέλους, σύµφωνα µε το προβλεπόµενο
χρονοδιάγραµµα. Κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την ένταξη, η Κύπρος πρέπει
να συνεχίσει τις προετοιµασίες της, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε κατά τις
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις.

Η Τσεχική ∆ηµοκρατία

Στη γνώµη της του 1997, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Τσεχική
∆ηµοκρατία πληροί τα πολιτικά κριτήρια. Έκτοτε, η χώρα σηµείωσε σηµαντική πρόοδο
σε ό,τι αφορά την περαιτέρω παγιοποίηση και εµβάθυνση της σταθερότητας των θεσµών
της οι οποίοι διασφαλίζουν τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα
και το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά το
παρελθόν έτος. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της
Κοπεγχάγης.

Η κυβέρνηση προέβη σε περαιτέρω ενέργειες για τη βελτίωση της λειτουργίας της
κεντρικής διοίκησης. Ειδικότερα, θέσπισε νόµο για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ο οποίος
θέτει ένα νοµικό πλαίσιο για τη κεντρική δηµόσια διοίκηση και µεταρρυθµίζει τις
ισχύουσες ρυθµίσεις για µια σειρά µεγάλης σηµασίας θεµάτων. Ο νόµος προβλέπει την
βαθµιαία εφαρµογή των διατάξεών του κατά το διάστηµα µεταβατικής περιόδου η οποία
δύναται να εκτείνεται µέχρι το τέλος του 2006, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για την
προσεκτική προετοιµασία και πλήρη εφαρµογή. Θα ήταν ευκταίο η πλήρης εφαρµογή να
επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατόν ώστε η διοίκηση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας να είναι
καλύτερα εφοδιασµένη για να χειριστεί τις περαιτέρω απαιτήσεις που θα προκύψουν µε
την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίστηκε η διαδικασία αποκέντρωσης, µε τη
συνεχή µεταφορά αρµοδιοτήτων στις περιφέρειες και τοπικές αυτοδιοικήσεις.

Προόδευσε περαιτέρω η µεταρρύθµιση του δικαστικού, ιδίως µε την εισαγωγή νέου
συστήµατος διοικητικού δικαίου και την εφαρµογή του ευθυγραµµισµένου κώδικα
ποινικής δικονοµίας. Ωστόσο, χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να
περιορισθεί η διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, ιδίως στις αστικές υποθέσεις. Εν
γένει, πρέπει να ενθαρρυνθούν οι πρόσφατες µεταρρυθµίσεις µε την πρόβλεψη
επιπρόσθετων ανθρώπινων και υλικών πόρων, καθώς και την ευρύτερη δικαστική
επιµόρφωση.

Ελήφθησαν ορισµένα επιπρόσθετα νοµικά και οργανωτικά µέτρα για την καταπολέµηση
της διαφθοράς και του οικονοµικού εγκλήµατος, θέµατα που εξακολουθούν να
προκαλούν σηµαντικές ανησυχίες. Πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες. Ειδικότερα, είναι
αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι στις αρµόδιες αρχές επιβολής του νόµου διατίθενται
επιπρόσθετοι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι. Σε πρόσφατη κυβερνητική έκθεση
υπογραµµίζεται ότι είναι σηµαντικό οι πολιτικές δυνάµεις να παρέχουν πλήρη στήριξη
στο χώρο αυτό.

Η Τσεχική ∆ηµοκρατία εξακολουθεί να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και
ελευθερίες.
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Με την τροποποίηση της νοµοθεσίας περί ασύλου, που ετέθη σε ισχύ τον Φεβρουάριο
2002, έγιναν αυστηρότερες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασύλου. Επίσης,
συνεστήθη ένα δεύτερο ανεξάρτητο δευτεροβάθµιο όργανο για τις απορριφθείσες
αιτήσεις χορήγησης ασύλου. Το συµβούλιο ίσων ευκαιριών ξεκίνησε τις εργασίες του
τον Ιανουάριο 2002.

Αναλήφθηκαν ορισµένες επιπλέον δραστηριότητες για τη βελτίωση της δύσκολης
κατάστασης που αντιµετωπίζει η κοινότητα των αθίγγανων. Ωστόσο, χρειάζονται
περισσότερα διαρθρωτικά µέτρα για να επιτευχθούν σηµαντικά αποτελέσµατα σε ό,τι
αφορά την άρση των διακρίσεων κατά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη στέγη και
απασχόληση. Η υιοθέτηση πλήρους νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων συνιστά
σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή.

Η γνώµη του 1997 ήδη αναγνώριζε τις σηµαντικές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που
κατέβαλλαν οι τσεχικές αρχές για το µετασχηµατισµό της οικονοµίας τους. Από τη
γνώµη αυτή και µετά, και µέσα σε ένα γεµάτο προκλήσεις διεθνές οικονοµικό
περιβάλλον, βελτιώθηκε η οικονοµική επίδοση. Επετεύχθη µακροοικονοµική
σταθερότητα, εµβαθύνθηκαν οι µεταρρυθµίσεις ενώ παράλληλα οι τσεχικές αρχές
διατήρησαν τη δέσµευσή τους έναντι των οικονοµικών απαιτήσεων της ένταξης στην
ΕΕ.

Συνεπώς, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η Τσεχική ∆ηµοκρατία διαθέτει λειτουργούσα
οικονοµία αγοράς. Με τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων προς την κατεύθυνση αυτή, η
Τσεχική ∆ηµοκρατία θα είναι ικανή να αντιµετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και τις
δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης.

Μπορούν να επέλθουν βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των δηµοσίων
οικονοµικών, ιδίως µε τον διακανονισµό του θέµατος που αφορά τις υψηλές και
αυξανόµενες υποχρεωτικές και µη υποχρεωτικές κυβερνητικές δαπάνες. Πρέπει να
συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές δαπάνες, όπως συστήµατα
συνταξιοδότησης και υγειονοµικής περίθαλψης. Επιπλέον, µε µια αποφασιστικότερη
προσέγγιση για την εκχώρηση επισφαλών περιουσιακών στοιχείων της υπηρεσίας
σταθεροποίησης της Τσεχίας, σε ιδιώτες επενδυτές, θα ελευθερωθεί η οικονοµία από
πόρους που δεν έχουν διατεθεί σωστά.

Από τη εποχή που εκδόθηκε η γνώµη, η Τσεχική ∆ηµοκρατία πραγµατοποίησε πολύ
καλή πρόοδο. Ενώ η νοµοθετική ευθυγράµµιση ήταν βραδεία αρχικά, στη συνέχεια
επιταχύνθηκε σηµαντικά. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε επίσης σταθερή πρόοδος
σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία διοικητικής ικανότητας για την εφαρµογή του κεκτηµένου,
παράλληλα µε την πρόοδο σε ό,τι αφορά τη µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος.

Κατά το παρελθόν έτος, η Τσεχική ∆ηµοκρατία προχώρησε περαιτέρω σε ό,τι αφορά τη
νοµοθετική ευθυγράµµιση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, τη
φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία, τις οδικές µεταφορές, την κοινωνική πολιτική, το
περιβάλλον και τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Ωστόσο, ήταν περιορισµένη
η πρόοδος στον τοµέα της φορολογίας. Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την ενίσχυση
της διοικητικής ικανότητας, µεταξύ άλλων, µε τη θέσπιση νοµικού πλαισίου για τη
δηµόσια διοίκηση.

Εν γένει, η Τσεχική ∆ηµοκρατία επέτυχε υψηλό βαθµό ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο
σε πολλά θέµατα και προσεγγίζει ένα επαρκές επίπεδο διοικητικής ικανότητας για την
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εφαρµογή του κεκτηµένου, ωστόσο χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες. Συµφωνήθηκαν
λεπτοµερή σχέδια, ιδίως στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων, και το σχέδιο δράσης για
την κάλυψη των κενών που εναποµένουν.

Στο χώρο της εσωτερικής αγοράς, έχει προχωρήσει η µεταφορά του κεκτηµένου στο
εσωτερικό δίκαιο, σε ό,τι αφορά τις τέσσερις ελευθερίες, και οι προσπάθειες πρέπει να
επικεντρωθούν στην κάλυψη των κενών που εναποµένουν. Εν γένει, είναι καλή η
διοικητική ικανότητα. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, η Τσεχική
∆ηµοκρατία εφαρµόζει σήµερα σχεδόν όλα τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα,
µεταξύ άλλων, αυτά που αφορούν τις τροφές. Ωστόσο, χρειάζεται να ενισχυθεί
περαιτέρω η ικανότητα επιτήρησης της αγοράς. Πρέπει να ολοκληρωθεί η ευθυγράµµιση
µε το κεκτηµένο για τις κρατικές προµήθειες, µε βάση τη θετική πρόοδο που
επιτεύχθηκε πρόσφατα. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, η
ευθυγράµµιση είναι µεγάλη σε ό,τι αφορά τα δικαιώµατα των πολιτών και την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζοµένων, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια επειγόντως για
την αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. Σε ότι αφορά την ελεύθερη
κυκλοφορία υπηρεσιών, έχει προχωρήσει η µεταφορά του κεκτηµένου για τον τραπεζικό
τοµέα, ενώ χρειάζεται να ολοκληρωθεί η ευθυγράµµιση για τους άλλους
χρηµατοοικονοµικούς τοµείς. Πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η εποπτεία του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, ήταν
ικανοποιητική η πρόσφατη πρόοδος για την κατάργηση των περιορισµών σε ό,τι αφορά
την αγορά ακινήτων καθώς και την επιβολή ρυθµίσεων για τις διασυνοριακές µεταφορές
πιστώσεων. Πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η διοικητική ικανότητα για την
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

Σε ό,τι αφορά το εταιρικό δίκαιο, είναι υψηλός ο βαθµός της ευθυγράµµισης µε το
κεκτηµένο, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω βελτίωση για την επιβολή των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, µεταξύ άλλων, τη ρύθµιση του θέµατος των πειρατικών
προϊόντων και των προϊόντων παραποίησης. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισµό, η
νοµοθεσία είναι ευρέως ευθυγραµµισµένη µε το κεκτηµένο και η υπηρεσία προστασίας
του ανταγωνισµού έχει δηµιουργήσει ένα ικανοποιητικό ιστορικό σε ό,τι αφορά την
επιβολή των αντιµονοπωλιακών κανόνων καθώς και των κανόνων για τις κρατικές
ενισχύσεις. Πρέπει να παρακολουθείται στενά η επιβολή των κανόνων περί κρατικών
ενισχύσεων καθώς και η αναδιάρθρωση του τοµέα του χάλυβα. Στον τραπεζικό τοµέα,
απαιτείται αυξηµένη διαφάνεια.

Σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά και φορολογικά θέµατα, είναι υψηλός ο βαθµός της
ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο για την οικονοµική και νοµισµατική ένωση, καθώς και
σηµαντική η πρόσφατη πρόοδος σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.
Επετεύχθη ένα καλό επίπεδο στη φορολογία, το οποίο ωστόσο πρέπει να ολοκληρωθεί
για ορισµένα σηµαντικά θέµατα του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Είναι
αναγκαία η συνεχής πρόοδος για την ανάπτυξη συστηµάτων τεχνολογίας πληροφοριών
για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων µε την Κοινότητα και τα κράτη µέλη αυτής.
Πρέπει να συνεχιστούν σταθερά οι αναληφθείσες προσπάθειες για την ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας. Έχει επιτευχθεί υψηλού επιπέδου συµβατότητα µε το
τελωνειακό κεκτηµένο. Είναι αναγκαίο να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τον
εξηλεκτρονισµό και την πλήρη διασύνδεση των εθνικών συστηµάτων µε τα τελωνειακά
συστήµατα τεχνολογίας πληροφοριών της ΕΚ.

Οι τοµεακές πολιτικές έχουν, συνολικά, φθάσει σε καλό επίπεδο ευθυγράµµισης µε το
κεκτηµένο και είναι εν γένει ικανοποιητική η διοικητική ικανότητα. Σε ό,τι αφορά τις
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µεταφορές, η νοµοθεσία για τις οδικές και εναέριες µεταφορές ευθυγραµµίζεται ευρέως
µε το κεκτηµένο, ωστόσο χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες σε ό,τι αφορά τις
σιδηροδροµικές µεταφορές. Εναποµένει να διασφαλιστεί επαρκής διοικητική ικανότητα
επιβολής του κεκτηµένου. Στον τοµέα της ενέργειας, είναι καλό το επίπεδο της
ευθυγράµµισης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικού.
Πρέπει τώρα πλέον να διασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη εφαρµογή της νοµοθεσίας. Η
Τσεχική ∆ηµοκρατία έχει δεχθεί και εφαρµόζει όλες τις συστάσεις της έκθεσης του
Συµβουλίου για την πυρηνική ασφάλεια στο πλαίσιο της διεύρυνσης.

Στον τοµέα της γεωργίας, είναι εν γένει καλό το επίπεδο της προετοιµασίας, ιδίως σε ό,τι
αφορά τις δοµές εφαρµογής της κοινής γεωργικής πολιτικής και την ευθυγράµµιση µε
την φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία. Χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για τον τερµατισµό
της ευθυγράµµισης και την ενίσχυση των ρυθµίσεων ελέγχου στον κτηνιατρικό χώρο.

Στον χώρο της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, σε ό,τι αφορά την κοινωνική
πολιτική και απασχόληση, έχει προχωρήσει η ευθυγράµµιση, ιδίως στο εργατικό δίκαιο
και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Χρειάζεται να ενισχυθεί περαιτέρω η
διοικητική ικανότητα σε ό,τι αφορά την επαγγελµατική ιατρική και ασφάλεια, ιδίως τις
επιθεωρήσεις εργασίας. Στην περιφερειακή πολιτική, κατά το παρελθόν έτος ήταν
σηµαντική η πρόοδος και έτσι τέθηκε το νοµικό πλαίσιο. Χρειάζονται συνεχείς
προσπάθειες ώστε να γίνουν πλήρως λειτουργικές οι δοµές εφαρµογής και ελέγχου και
σε ό,τι αφορά την τεχνική προετοιµασία έργων, τα οποία είναι επιλέξιµα για κοινοτική
χρηµατοδότηση.

Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, η Τσεχική ∆ηµοκρατία έχει επιτύχει υψηλό επίπεδο
νοµοθετικής ευθυγράµµισης και σηµαντικές επενδύσεις, οι οποίες είχαν αξιοσηµείωτα
αποτελέσµατα, ιδίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα και του νερού. Πρέπει να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση της µεταφοράς και εφαρµογής σε
θέµατα ποιότητας του νερού, αποβλήτων, προστασίας της φύσης και πρόληψης της
βιοµηχανικής ρύπανσης. Επίσης, πρέπει να διασφαλιστεί η διοικητική ικανότητα σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και πρέπει να προγραµµατιστούν µακροπρόθεσµες
τοποθετήσεις.

Σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες, η Τσεχική ∆ηµοκρατία τελευταία πραγµατοποίησε
περαιτέρω πρόοδο και επέτυχε ένα καλό επίπεδο ευθυγράµµισης σε ό,τι αφορά την
ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών και διαφοροποίηση της αγοράς. Ωστόσο,
δεν έχει ακόµα επιτευχθεί η πλήρης ελευθέρωση της αγοράς και πρέπει να διασφαλιστεί
η ρυθµιστική αρχή.

Στον οπτικοακουστικό τοµέα, η Τσεχική ∆ηµοκρατία έχει προχωρήσει σε ό,τι αφορά τη
νοµοθετική ευθυγράµµιση. Ωστόσο, για την αποτελεσµατική εφαρµογή πρέπει να
ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα. Εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη σηµασία η δηµιουργία
και ο αποτελεσµατικός έλεγχος ενός διαφανούς και προβλέψιµου ρυθµιστικού πλαισίου
στον οπτικοακουστικό τοµέα.

Σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, πραγµατοποιήθηκε
αξιοσηµείωτη πρόοδο σχεδόν σε όλα τα θέµατα και είναι σχεδόν πλήρης η νοµοθετική
ευθυγράµµιση. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να εξασφαλιστεί περαιτέρω
βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων και η εκτέλεση του σχεδίου δράσης Σένγκεν
καθώς και η ενίσχυση της καταστολής της απάτης, της διαφθοράς και του οργανωµένου
εγκλήµατος.
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Σε ό,τι αφορά τα χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα, η νοµοθετική ευθυγράµµιση έχει
ολοκληρωθεί στο χώρο του χρηµατοοικονοµικού ελέγχου, αλλά χρειάζεται να
καταβληθούν ουσιαστικές περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή του
εσωτερικού δηµοσιονοµικού ελέγχου. Γενικά, η διοικητική ικανότητα της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας έχει ενισχυθεί σηµαντικά. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ιδίως σε
ό,τι αφορά τη γεωργία, το περιβάλλον, την περιφερειακή πολιτική, τη δικαιοσύνη και τις
εσωτερικές υποθέσεις καθώς και το χρηµατοοικονοµικό έλεγχο. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί στις δοµές που είναι αναγκαίες για να εξασφαλισθεί υγιής και
αποτελεσµατική διαχείριση των κονδυλίων της ΕΚ. Οι τρέχουσες υπό εξέλιξη
δραστηριότητες, κυρίως για την ενίσχυση των µονάδων εσωτερικού λογιστικού ελέγχου
µέσω της αύξησης των ανθρώπινων πόρων και της κατάρτισης, πρέπει να συνεχιστούν
σταθερά ούτως ώστε να επιτευχθεί η πλήρης λειτουργική τους ικανότητα µέχρι την
ένταξη.

Κατά τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, 25 κεφάλαια έκλεισαν προσωρινά. Η Τσεχική
∆ηµοκρατία εν γένει εκπληρώνει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε κατά τις
διαπραγµατεύσεις. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την πλήρη
ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας για τις κρατικές προµήθειες, την ολοκλήρωση της
ευθυγράµµισης για την αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, τη
θέσπιση τµηµάτων της κτηνιατρικής νοµοθεσίας, και την ολοκλήρωση της
ευθυγράµµισης ορισµένων ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης. Τα ζητήµατα αυτά
πρέπει να διευθετηθούν.

Λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο που επετεύχθη από τη διατύπωση της γνώµης, το
επίπεδο ευθυγράµµισης και διοικητικής ικανότητας που επέτυχε η Τσεχική ∆ηµοκρατία
µέχρι αυτό το χρονικό σηµείο, καθώς και το ιστορικό της σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση
των δεσµεύσεων που ανέλαβε κατά τις διαπραγµατεύσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
Τσεχική ∆ηµοκρατία θα είναι ικανή να αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την ιδιότητα µέλους σύµφωνα µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα. Κατά το διάστηµα
µέχρι την ένταξη, η Τσεχική ∆ηµοκρατία πρέπει να εξακολουθήσει τις προετοιµασίες
της, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε κατά τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις.

Εσθονία

Στη γνώµη της του 1997, η Επιτροπή συνεπαίρανε ότι η Εσθονία πληροί τα πολιτικά
κριτήρια. Έκτοτε, η χώρα πραγµατοποίησε σηµαντική πρόοδο για την περαιτέρω
παγιοποίηση και εµβάθυνση της σταθερότητας των θεσµών που διασφαλίζουν τη
δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το σεβασµό και την
προστασία των µειονοτήτων. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά το παρελθόν έτος. Η Εσθονία
εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Συνεχίστηκε η εφαρµογή του προγράµµατος για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας
διοίκησης, και εξακολουθεί να είναι ικανοποιητική η λειτουργία των δηµοσίων
υπηρεσιών της Εσθονίας καθώς και οι διοικητικές της δοµές. Χρειάζεται ωστόσο να
συνεχιστεί η βελτίωση της διαφάνειας στα θέµατα προσωπικού και συντονισµού µεταξύ
των διαφόρων φορέων.

Έχει προχωρήσει ο εκσυγχρονισµός του δικαστικού σώµατος και ενισχύθηκε η
ανεξαρτησία και διοίκηση του δικαστικού σώµατος. Συνεχίστηκε η βελτίωση της
κατάρτισης των δικαστών και αναβαθµίστηκαν τα συστήµατα πληροφοριών των
δικαστηρίων. Η Εσθονία πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για την πλήρωση των κενών
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θέσεων εισαγγελέων. Όπως παρατηρήθηκε πέρσι, η Εσθονία πρέπει να βελτιώνει
συνεχώς την αποτελεσµατικότητα διεκπεραίωσης των δικαστικών υποθέσεων καθώς και
την ποιότητα και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.

Η Εσθονία εξακολουθεί να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες.

Η Εσθονία ενθάρρυνε την περαιτέρω ενσωµάτωση των πολιτών, χωρίς υπηκοότητα
καταργώντας τις γλωσσικές απαιτήσεις για τους υποψηφίους των κοινοβουλευτικών και
δηµοτικών εκλογών και υποστηρίζοντας την εκµάθηση γλωσσών και τις πολιτιστικές
ανταλλαγές, µέσω του κρατικού προγράµµατος ενσωµάτωσης. Η Εσθονία πρέπει να
συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αύξηση του ρυθµού πολιτογράφησης και τη
διευκόλυνση της διαδικασίας. Η Εσθονία πρέπει να διασφαλίσει ότι η εφαρµογή της
γλωσσικής νοµοθεσίας εξακολουθεί να τηρεί τις αρχές του αιτιολογηµένου δηµόσιου
συµφέροντος και της αναλογικότητας, τις διεθνείς υποχρεώσεις της Εσθονίας και την
Ευρωπαϊκή Συµφωνία.

Ήδη στη γνώµη του 1997 αναγνωρίζονται οι ουσιαστικές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες
που κατέβαλλαν οι εσθονικές αρχές για τον µετασχηµατισµό της οικονοµίας. Από τη
γνώµη αυτή, και παρά τις προκλήσεις του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος, ιδίως
την ρωσική κρίση, βελτιώθηκε η οικονοµική επίδοση. Επετεύχθη µακροοικονοµική
σταθερότητα, εµβάθυνση των µεταρρυθµίσεων ενώ παράλληλα οι εσθονικές αρχές
εξακολούθησαν να δεσµεύονται για τις οικονοµικές απαιτήσεις της ένταξης στην ΕΕ.

Εποµένως, συµπεραίνεται ότι η Εσθονία έχει λειτουργούσα οικονοµία αγοράς. Εφόσον η
τρέχουσα µεταρρύθµιση συνεχίσει προς την κατεύθυνση αυτή, η Εσθονία θα είναι ικανή
να αντιµετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό
της Ένωσης.

Η κυβέρνηση και ο ιδιωτικός τοµέας µπορούν να επιφέρουν βελτιώσεις στην λειτουργία
των αγορών εργασίας, αναλαµβάνοντας ένα περισσότερο δραστήριο ρόλο για την
επίλυση του προβλήµατος της ανεργίας. Επιπλέον, πρέπει να υποστηριχθεί η ενοποίηση
των οικονοµικών των τοπικών αρχών για να ενισχυθεί η συνετή κατεύθυνση της
φορολογικής πολιτικής. Επιπλέον, πρέπει να συνεχιστεί δραστήρια η αναδιάρθρωση του
τοµέα πετρελαιοφόρου σχιστόλιθου.

Από την εποχή διατύπωσης της γνώµης, η Εσθονία πραγµατοποίησε πρόοδο σε ό,τι
αφορά την υιοθέτηση του κεκτηµένου και πιο πρόσφατα, σε ό,τι αφορά τη βαθµιαία
δηµιουργία διοικητικής ικανότητας για την εφαρµογή και αποτελεσµατική επιβολή του
κεκτηµένου.

Κατά το παρελθόν έτος, η Εσθονία προόδευσε περαιτέρω σε πολλά θέµατα, µεταξύ
άλλων, την εσωτερική αγορά, γεωργία και δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις.
Ωστόσο, ο ρυθµός προόδου ήταν εν γένει βραδύτερος από τις σχετικές προβλέψεις της
Εσθονίας, όπως αυτές εκτίθενται στο Εθνικό Πρόγραµµα για την υιοθέτηση του
κεκτηµένου.

Συνολικά, η Εσθονία έχει σήµερα επιτύχει υψηλό βαθµό ευθυγράµµισης µε το
κεκτηµένο στα περισσότερα θέµατα. Επίσης, έχει σχετικά προοδεύσει σε ό,τι αφορά τη
δηµιουργία επαρκούς διοικητικής ικανότητας για την εφαρµογή του κεκτηµένου σε
σηµαντικό αριθµό θεµάτων. Η Εσθονία έχει συστήσει τα περισσότερα από τα αναγκαία
όργανα. Ωστόσο, σε ορισµένους τοµείς, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την
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ενίσχυση των ικανοτήτων των οργάνων αυτών. Έχουν συµφωνηθεί λεπτοµερή σχέδια,
ιδίως κατά τις διαπραγµατεύσεις και στο σχέδιο δράσης, για να καλυφθούν τα
υπολειπόµενα κενά.

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά, πραγµατοποιήθηκε κάποια πρόοδος σε ό,τι αφορά
την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, µε την ευθυγράµµιση οριζόντιας και τοµεακής
ειδικής νοµοθεσίας. Εντούτοις, το σύστηµα επιτήρησης της αγοράς, µεταξύ άλλων, η
ασφάλεια των τροφίµων, πρέπει να βελτιωθεί. Για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων,
πραγµατοποιήθηκε περαιτέρω ευθυγράµµιση για την αµοιβαία αναγνώριση των
επαγγελµατικών προσόντων, τα δικαιώµατα των πολιτών και την ελεύθερη κυκλοφορία
των εργαζοµένων, ενώ είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η κατάρτιση των
επαγγελµατιών ευθυγραµµίζεται πλήρως µε τα πρότυπα της ΕΚ. Σε ό,τι αφορά την
ελευθερία παροχής υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, το εταιρικό δίκαιο,
τον ανταγωνισµό και την προστασία του καταναλωτή και της υγείας, όπου έχουν σχετικά
προχωρήσει οι προετοιµασίες, έχει πραγµατοποιηθεί περαιτέρω ευθυγράµµιση µε το
κεκτηµένο. Τοµείς στους οποίους έχει ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα είναι, µεταξύ
άλλων, η πρόσφατα λειτουργούσα ενοποιηµένη οικονοµική εποπτική αρχή και η
δηµιουργία ενός συστήµατος διασυνοριακών πληρωµών. Πρέπει να είναι συνεχής η
προσοχή στην περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας της Επιθεώρησης προστασίας των
δεδοµένων, της Υπηρεσίας κρατικών προµηθειών και της Μονάδας
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες). Είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική
εφαρµογή του κεκτηµένου για τον ανταγωνισµό και για τη βελτίωση της επιβολής της
νοµοθεσίας σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο πειρατείας και
παραποίησης.

Σε ό,τι αφορά τη γεωργία, συνεχίστηκαν οι προετοιµασίες για την κοινή γεωργική
πολιτική και έγινε περαιτέρω ευθυγράµµιση στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό
τοµέα. Συστήθηκε ένα νέο ίδρυµα διαχείρισης αγροτικού χώρου. Πρέπει να συνεχιστούν
οι εργασίες για να ενισχυθεί ο µελλοντικός οργανισµός πληρωµής και το υπουργείο
γεωργίας για την ανάπτυξη συστηµάτων ΚΓΠ, µεταξύ άλλων του ολοκληρωµένου
συστήµατος διοίκησης και ελέγχου, καθώς και να αναπτυχθεί η ικανότητα στον
κτηνιατρικό τοµέα, να ενισχυθεί η επιθεώρηση φυτοπροστασίας και οι συνοριακοί
έλεγχοι και να διασφαλιστεί η τήρηση των ποιοτικών προτύπων για τα τρόφιµα. Στον
τοµέα της αλιείας, ήταν βραδεία η πρόοδος παρόλο που αναλήφθηκαν κάποιες ενέργειες
για τη διαχείριση των πόρων, την επιθεώρηση και τον έλεγχο. Απαιτούνται επειγόντως
βελτιώσεις, ιδίως για τη συνεχή ανάπτυξη του συστήµατος πληροφοριών στον τοµέα της
αλιείας, την ανάπτυξη και εφαρµογή διαρθρωτικής πολιτικής και πολιτικής αγορών και
τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και του συντονισµού µεταξύ των υπουργείων
γεωργίας και περιβάλλοντος. Τελεί υπό εξέλιξη η σύνταξη της νοµοθεσίας για την αγορά
και προετοιµάζονται πολλά έργα για την ανάλυση των οργανώσεων παραγωγών, τις
βάσεις δεδοµένων στον τοµέα της αλιείας και τα νηολόγια. Η Εσθονία δροµολόγησε
ενέργειες για τη βελτίωση του συντονισµού της διοίκησης στον τοµέα της αλιείας,
ωστόσο πρέπει να ενισχυθούν ουσιαστικά οι προσπάθειες αυτές. Με την πλήρη
εφαρµογή των µέτρων του σχεδίου δράσης θα είναι βέβαιη η κάλυψη των κενών που
υπάρχουν σήµερα στις προετοιµασίες.

Στον τοµέα των µεταφορών, η Εσθονία συνέχισε σταθερή πρόοδο σε ό,τι αφορά την
ευθυγράµµιση και εφαρµογή της νοµοθεσίας, µεταξύ άλλων, τη σύσταση ανεξάρτητης
αστυνοµίας εναέριας κυκλοφορίας. Πρέπει να τερµατιστεί η ευθυγράµµιση στο
σιδηροδροµικό τοµέα, να εφαρµοστεί το κοινωνικό κεκτηµένο στον οδικό τοµέα και να
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βελτιωθεί η θαλάσσια ασφάλεια. Στον τοµέα της ενέργειας, έγινε πρόοδος σε ό,τι αφορά
την άρση των στρεβλώσεων των τιµών της αγοράς, τη βελτίωση των ρυθµίσεων και τη
πυρηνική ασφάλεια. Η Εσθονία θα συνεχίσει να ευθυγραµµίζει τη νοµοθεσία της, ιδίως
σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικού και αερίου, να αναπτύσσει ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και να ενισχύει περαιτέρω ένα ρυθµιστικό φορέα για την αγορά
ενέργειας. Γενικότερα, σε ό,τι αφορά τη βιοµηχανική πολιτική, η Εσθονία θα
ολοκληρώσει τη διαδικασία βιοµηχανικής αναδιάρθρωσης, µε επίκεντρο τον τοµέα του
πετρελαιοφόρου σχιστόλιθου. Είναι σχεδόν πλήρης η ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας
στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και της πολιτικής στον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό
τοµέα. Ωστόσο, η Εσθονία πρέπει να εξασφαλίσει καθολικές υπηρεσίες.

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική και απασχόληση, η Εσθονία πραγµατοποίησε
πρόοδο σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας στον τοµέα της υγείας και της
ασφάλειας. Αναβαθµίστηκε το εθνικό συµβούλιο εργασίας και ορίστηκε ως εστιακό
σηµείο για τον Ευρωπαϊκό οργανισµό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
Χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες για την ευθυγράµµιση της εργατικής νοµοθεσίας, της
νοµοθεσίας περί ισότητας και για τη βελτίωση της ικανότητας εφαρµογής και επιβολής
της νοµοθεσίας σε ό,τι αφορά τη δηµόσια υγεία, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
Πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ο κοινωνικός διάλογος. Ήταν σταθερή η πρόοδος στην
περιφερειακή πολιτική,  κατά την προετοιµασία για τα διαρθρωτικά ταµεία. Ωστόσο, η
Εσθονία πρέπει να βελτιώσει σηµαντικά την ικανότητα των αρχών, στις οποίες έχει
ανατεθεί ο προγραµµατισµός και εφαρµογή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΚ µετά
την ένταξη, µεταξύ άλλων η ανάπτυξη υγιών χρηµατοοικονοµικών ελέγχων.

Στον τοµέα τους περιβάλλοντος, πραγµατοποιήθηκε περαιτέρω πρόοδος. Η Εσθονία
πρέπει να συνεχίσει την ευθυγράµµιση, ιδίως σε ό,τι αφορά τα απόβλητα, τη φύση, τα
χηµικά, την προστασία του αέρα και την ακτινοβολία· να επενδύσει σε υποδοµές, µεταξύ
άλλων, για την επεξεργασία των αποβλήτων και των υγρών αποβλήτων· και να ενισχύσει
τη διοικητική ικανότητα, σε επίπεδο υπουργείων και τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, η
Εσθονία πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την επιβολή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.

Η Εσθονία πραγµατοποίησε περαιτέρω πρόοδο σε ότι αφορά τη δικαιοσύνη και τις
εσωτερικές υποθέσεις, για την προστασία των δεδοµένων, τους συνοριακούς ελέγχους,
τις θεωρήσεις, τη µετανάστευση, την αστυνοµία και τη δικαστική συνεργασία.
Θεσπίστηκαν νέα συστήµατα θεωρήσεων µε απευθείας σύνδεση και ποινικό µητρώο µε
απευθείας σύνδεση, για τις αστυνοµικές υπηρεσίες. Πρέπει να τερµατιστεί η νοµοθετική
ευθυγράµµιση, ιδίως στα θέµατα της µετανάστευσης, του ασύλου και της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στην
εφαρµογή του σχεδίου δράσης Σένγκεν, την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος.

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, πραγµατοποιήθηκε πρόοδος στην ευθυγράµµιση της
νοµοθεσίας για τον ΦΠΑ. Η Εσθονία πρέπει να συνεχίσει την ευθυγράµµιση και να
ενισχύσει την ικανότητα της φορολογικής διοίκησης. Σε ό,τι αφορά την τελωνειακή
ένωση, η Εσθονία πραγµατοποίησε πρόοδο στην ευθυγράµµιση και ανάπτυξη της ΤΠ και
συγκρότησε αστυνοµική υπηρεσία στη διοίκηση τελωνείων. Απαιτείται επειγόντως να
καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας
προς εφαρµογή τελωνειακών µέτρων σύµφωνων µε την ΕΚ και τη σχετική επιµόρφωση
των τελωνειακών στελεχών. Η Εσθονία πρέπει να εξακολουθήσει να αναπτύσσει και να
διασφαλίζει την διασυνδεσιµότητα των τελωνειακών της συστηµάτων ΤΠ µε αυτά της
ΕΚ και επί του παρόντος λαµβάνει σηµαντική στήριξη από την ΕΚ για το θέµα αυτό.
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Επιπλέον, πρέπει να συνεχίσει και να εντείνει τις προετοιµασίες της για την εφαρµογή,
κατά την ένταξη, των τελωνειακών διαδικασιών που συνεπάγονται την είσπραξη ή
αναστολή των τελωνειακών δασµών, καθώς και την αναδιοργάνωση των τελωνειακών
υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά το χρηµατοοικονοµικό έλεγχο, προόδευσε ικανοποιητικά η εφαρµογή του
εσωτερικού δηµοσιονοµικού ελέγχου, µε τη θέσπιση νοµοθεσίας για τον εξωτερικό
οικονοµικό έλεγχο και την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΚ. Για τις
οικονοµικές και δηµοσιονοµικές διαδικασίες, ήταν ικανοποιητική η πρόοδος µε την
καθιέρωση νέων δηµοσιονοµικών διαδικασιών. Χρειάζεται να ενισχυθεί η ικανότητα
υπολογισµού των ιδίων πόρων.

Στους περισσότερους τοµείς είναι ικανοποιητική η πρόοδος της Εσθονίας σε ό,τι αφορά
την ανάπτυξη της αναγκαίας διοικητικής ικανότητας προς εφαρµογή και επιβολή του
κεκτηµένου. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, σε σειρά τοµέων έχουν ήδη
επιτευχθεί πολλά ωστόσο χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να
ολοκληρωθεί το έργο. Πρόκειται κυρίως για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, την
αλιεία, τη γεωργία, τη φορολογία, την κοινωνική πολιτική και απασχόληση, την
ενέργεια, την περιφερειακή πολιτική, το περιβάλλον, τα τελωνεία και τη δικαιοσύνη και
εσωτερικές υποθέσεις.

Κατά τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις έκλεισαν προσωρινά 28 κεφάλαια. Η Εσθονία εν
γένει εκπληρώνει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε κατά τις διαπραγµατεύσεις. Ωστόσο,
σηµειώθηκαν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τη θέσπιση νοµοθεσίας στον τοµέα της
αλιείας, στην εφαρµογή συστήµατος πληροφοριών στον τοµέα της αλιείας, στην
εξασφάλιση της πλήρους λειτουργίας και συµβατότητας του νηολογίου αλιευτικών
πλοίων και στην ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας για την ποιότητα του αέρα και την
προστασία από την ακτινοβολία. Τα ζητήµατα αυτά πρέπει να διευθετηθούν.

Λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο που επετεύχθη από τη γνώµη, το επίπεδο της
ευθυγράµµισης και διοικητικής ικανότητας που επέτυχε η Εσθονία στη δεδοµένη αυτή
στιγµή και το ιστορικό της σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των δεσµεύσεων που ανέλαβε
στις διαπραγµατεύσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Εσθονία θα είναι ικανή να αναλάβει τις
υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ιδιότητα µέλους, σύµφωνα µε το
προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα. Κατά την περίοδο µέχρι την ένταξη, η Εσθονία πρέπει
να συνεχίσει τις προετοιµασίες της, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε κατά τις
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις.

Ουγγαρία

Η Επιτροπή, στη γνώµη της του 1997, συµπέρανε ότι η Ουγγαρία πληροί τα πολιτικά
κριτήρια. Από τότε, η χώρα πραγµατοποίησε σηµαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την
περαιτέρω παγιοποίηση και εµβάθυνση της σταθερότητας των θεσµών της που
διασφαλίζουν τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το
σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων. Τούτο επιβεβαιώθηκε κατά το παρελθόν
έτος. Η Ουγγαρία εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Σε σηµαντικό βαθµό ολοκληρώθηκε η µεταρρύθµιση της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης.
Σηµαντικό βήµα προς την ενοποίηση του νοµικού πλαισίου για τους δηµοσίους
υπαλλήλους αποτελεί ο νόµος για τους δηµοσίους υπαλλήλους του 2001, ο οποίος εν
µέρει επιβλήθηκε το 2002. Μετά από µια σύνθετη επανεξέταση του µισθολογίου,
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µειώθηκε περαιτέρω η διαφορά µεταξύ των αµοιβών στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.
Εξακολουθεί να εκκρεµεί η οικονοµική µεταρρύθµιση στις τοπικές αυτοδιοικήσεις.

Στο δικαστικό, έχουν καθιερωθεί οι συνταγµατικές και νοµοθετικές εγγυήσεις της
δικαστικής ανεξαρτησίας και λειτουργεί αποτελεσµατικό το σύστηµα της αυτόνοµης
διοίκησης των δικαστηρίων. Οι αποφάσεις για τη σύσταση περιφερειακών εφετείων και
την ενίσχυση της οικονοµικής ανεξαρτησίας των δικαστηρίων, συνιστούν σηµαντικά
βήµατα για τη βελτίωση της δικαστικής ικανότητας.

Σύµφωνα µε τη στρατηγική κατά της διαφθοράς, η ουγγρική κυβέρνηση συνέχισε να
θεσπίζει σειρά νοµικών και πρακτικών µέτρων κατά τη διαφθοράς, η οποία εξακολουθεί
να προκαλεί ανησυχίες. Είναι σηµαντικό, οι νέες αποφάσεις να εφαρµοστούν γρήγορα
ώστε να διευθετηθεί καλύτερα το θέµα.

Η Ουγγαρία συνεχίζει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες. Σε ό,τι
αφορά τις δηµόσιες υπηρεσίες µέσων ενηµέρωσης, τα πολιτικά κόµµατα
εκπροσωπούνται πλήρως στα εποπτικά συµβούλια διαχείρισης. Αναλήφθηκαν νέες
ενέργειες για τη βελτίωση του κοινωνικού διαλόγου.

Για να βελτιωθεί η δύσκολη κατάσταση των αθίγγανων, συνεχίστηκε η εφαρµογή του
µεσοπρόθεσµου προγράµµατος του 1997. Ενισχύθηκε περαιτέρω το θεσµικό πλαίσιο και
εισήχθη ένα νέο σύστηµα παρακολούθησης. Η πολιτική για τους αθίγγανους
εξακολουθεί να µην έχει ενσωµατωθεί πλήρως στις γενικές στρατηγικές κοινωνικής
ανάπτυξης και υφίσταται ως ένα χωριστό και παράλληλο έργο. Οι αθίγγανοι
εξακολουθούν να αποτελούν αντικείµενο διακρίσεων. Η κυβέρνηση επί του παρόντος
επανεξετάζει την πολιτική της για τους αθίγγανους. Η προβλεπόµενη υιοθέτηση πλήρους
µακροπρόθεσµης στρατηγικής και πλήρους νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων θα
αποτελέσουν σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή.

Ήδη η γνώµη του 1997 αναγνωρίζει τις πλήρεις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που
κατέβαλαν οι ουγγρικές αρχές για το µετασχηµατισµό της οικονοµίας τους. Από τη
γνώµη αυτή, και στο πλαίσιο ενός διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος µε πολλές
προκλήσεις, βελτιώθηκε η οικονοµική επίδοση. Επετεύχθη µακροοικονοµική
σταθερότητα, συνεχίστηκαν οι µεταρρυθµίσεις ενώ παρέµεινε σταθερή η δέσµευση των
ουγγρικών αρχών σε ό,τι αφορά τις οικονοµικές απαιτήσεις για την ένταξη στην ΕΕ.

Εποµένως, συµπεραίνεται ότι η Ουγγαρία διαθέτει λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς.
Για τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων προς την κατεύθυνση αυτή, η Ουγγαρία θα είναι
σε θέση να αντιµετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς στην
Ένωση.

Είναι δυνατόν να επέλθουν βελτιώσεις στην µακροοικονοµική διαχείριση, µε τη µείωση
του ελλείµµατος του δηµοσίου, έτσι ώστε να αποφευχθεί µια φορολογική πολιτική που
ακολουθεί κυκλική πορεία και να στηριχθεί περαιτέρω η µείωση του πληθωρισµού.
Πρέπει τώρα να αναληφθεί µία ουσιαστικότερη µεταρρύθµιση στον τοµέα της
υγειονοµικής περίθαλψης. Η εξέλιξη των µισθών πρέπει να ευθυγραµµίζεται µε την
αύξηση της παραγωγικότητας ώστε να µην διακινδυνεύσει η ανταγωνιστικότητα της
χώρας.

Από τη γνώµη, η Ουγγαρία πραγµατοποίησε συνεχή πρόοδο για την ευθυγράµµιση µε το
κεκτηµένο σε όλους τους τοµείς. Προχωρεί µε καλό ρυθµό στους περισσότερους τοµείς
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η εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας. Η χώρα κατέβαλε σηµαντικές προσπάθειες από το
1997 για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, που είναι αναγκαία για µια
ικανοποιητική εφαρµογή του κεκτηµένου.

Κατά το παρελθόν έτος, η Ουγγαρία προόδευσε περαιτέρω σε σειρά τοµέων, όπως
κοινωνική πολιτική, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, τηλεπικοινωνίες, πολιτισµός
και οπτικοακουστικά µέσα και ενέργεια, σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση και επιβολή του
κεκτηµένου. Μεταξύ των τοµέων στους οποίους ήταν περιορισµένη η πρόοδος κατά το
έτος αναφοράς σε ό,τι αφορά τη διοικητική ικανότητα, περιλαµβάνεται η γεωργική και
περιφερειακή πολιτική. Ωστόσο, βελτιώθηκε περαιτέρω η διοικητική ικανότητα σε
πολλούς άλλους τοµείς, βελτιώνοντας έτσι το επίπεδο των προετοιµασιών για την
αποτελεσµατική εφαρµογή και επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας.

Γενικά, η Ουγγαρία επέτυχε υψηλό βαθµό ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο και επίσης
έχει προχωρήσει σε ό,τι αφορά την επίτευξη επαρκούς διοικητικής ικανότητας για την
εφαρµογή του κεκτηµένου. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν ακόµη προσπάθειες ώστε η
Ουγγαρία να διαθέτει πλήρη ικανότητα επιβολής του κατά την ένταξη. Συµφωνήθηκαν
λεπτοµερή σχέδια ιδίως στις διαπραγµατεύσεις και στο σχέδιο δράσης για την κάλυψη
των κενών που εναποµένουν.

Σηµειώνεται συνεχής και ικανοποιητική πρόοδος στον τοµέα της εσωτερικής αγοράς.
Όπως περιγράφεται στην περσινή έκθεση, υιοθετήθηκε το µεγαλύτερο µέρος του
κεκτηµένου και ετέθησαν οι διοικητικές δοµές. ∆εδοµένου ότι η µεταφορά του
κεκτηµένου στο εσωτερικό δίκαιο βρίσκεται σε πολύ προχωρηµένο στάδιο σε ό,τι αφορά
την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, η προσοχή επικεντρώνεται τώρα στην επιβολή,
για παράδειγµα για την αποτελεσµατική σύσταση της υπηρεσίας για την ασφάλεια
τροφίµων καθώς και την επιτήρηση της αγοράς. Έχει δηµιουργηθεί η αναγκαία υποδοµή
για την τυποποίηση και πιστοποίηση. Πρόοδος σηµειώνεται σε ό,τι αφορά τη θέσπιση
νοµοθεσίας για τις κρατικές προµήθειες στον τοµέα κατασκευής αυτοκινητοδρόµων.
Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο
στις κρατικές προµήθειες ιδίως σε ό,τι αφορά την ορθή εφαρµογή του. Στον τοµέα των
υπηρεσιών, έχει ευθυγραµµιστεί σε µεγάλο βαθµό η νοµοθεσία της Ουγγαρίας. Ωστόσο,
σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδοµένων, πρέπει να ολοκληρωθεί η νοµική
ευθυγράµµιση και να ενισχυθούν οι κατάλληλες διοικητικές δοµές. Κατόπιν της
υιοθέτησης της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, η Ουγγαρία διεγράφη από τον κατάλογο της Task Force του
ΟΟΣΑ "Οικονοµική δράση", στον οποίο περιλαµβάνονται οι µη συνεργαζόµενες χώρες,
τον Ιούνιο του 2002. Επίσης, θεσπίστηκε νέα νοµοθεσία στον τοµέα της ελεύθερης
κυκλοφορίας κεφαλαίων, για την γη. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω προσαρµογές.
Είναι επαρκής η διοικητική ικανότητα για την εξασφάλιση της δέουσας εποπτείας των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Στον χώρο του εταιρικού δικαίου, η ουγγρική νοµοθεσία
είναι ευρέως σύµφωνη µε το κεκτηµένο. Ενώ η Ουγγαρία έχει ένα σχετικά καλό
ιστορικό σε ό,τι αφορά την επιβολή, χρειάζεται ωστόσο να ενισχυθούν τα µέτρα
συνοριακού ελέγχου σε ό,τι αφορά το σεβασµό των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας και πρέπει να ενταχθεί περαιτέρω η καταπολέµηση της πειρατείας και
παραποίησης. Σε ό,τι αφορά την πολιτική ανταγωνισµού, χρειάζεται να καταβληθούν
περαιτέρω προσπάθειες για την ευθυγράµµιση των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων, ιδίως
των σχεδίων φορολογικών ενισχύσεων. Συνέχισαν να λειτουργούν ικανοποιητικά οι
φορείς επιβολής των ρυθµίσεων κατά των µονοπωλίων και των κρατικών ενισχύσεων.
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Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, η νοµοθεσία της Ουγγαρίας είναι ευθυγραµµισµένη σε
µεγάλο βαθµό µε το κεκτηµένο. Ωστόσο, πρέπει να ολοκληρωθεί η µεταφορά του
κεκτηµένου, κυρίως σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία του
εξηλεκτρονισµένου συστήµατος φορολογικών πληροφοριών πριν την ένταξη. Στον
τοµέα των τελωνείων, η νοµοθεσία είναι ευρέως ευθυγραµµισµένη µε το κεκτηµένο.
Περαιτέρω προσπάθειες καταβλήθηκαν σε ό,τι αφορά την τελωνειακή αποταµίευση, την
προσωρινή εισαγωγή, τη δασµολογητέα αξία και τις µη εµπορικές αποστολές. Η
Ουγγαρία εξακολούθησε να ενισχύει τη διοικητική και λειτουργική ικανότητα της
ουγγρικής υπηρεσίας τελωνειακού και οικονοµικού ελέγχου και προέβη σε σηµαντικές
ενέργειες για να προωθήσει την ανάπτυξη των συστηµάτων που καθιστούν δυνατή τη
διασυνδεσιµότητα. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να διασφαλιστεί η
διασυνδεσιµότητα µε τα εξηλεκτρονισµένα συστήµατα της ΕΚ στον τελωνειακό τοµέα.

Σε ό,τι αφορά τη βιοµηχανική πολιτική και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, το σχέδιο
Széchenyi επικεντρώνεται τώρα στην ανάπτυξη των ΜΜΕ και τα προενταξιακά έργα
ΕΚ, και ενσωµατώνεται στο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα.

Επίσης πραγµατοποιήθηκε ικανοποιητική πρόοδος στα θέµατα του περιβάλλοντος, ιδίως
µε τη θέσπιση νοµοθεσίας για τον έλεγχο της ρύπανσης του αέρα, του νερού και τη
βιοµηχανική ρύπανση και τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς. Ωστόσο, δεν
έχει ακόµη εγκριθεί το εθνικό σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων. Βελτιώθηκε η
διοικητική ικανότητα στον τοµέα αυτό, µεταξύ άλλων, µε αλλαγές στις αρµοδιότητες
των υπουργείων, ωστόσο πρέπει να δοθεί δέουσα προσοχή στο θέµα αυτό µελλοντικά.
Επιπλέον, πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω οι επενδύσεις στο περιβάλλον.

Σε ό,τι αφορά τη γεωργία, η Ουγγαρία διαθέτει µια σταθερή βάση επί της οποίας
εφαρµόζεται το κεκτηµένο. Ωστόσο, καθυστέρησε η προετοιµασία των κυρίων µέσων
διαχείρισης, όπως ο φορέας πληρωµών και το ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης και
ελέγχου (ΟΣ∆Ε), και αναµένεται να ληφθεί σειρά αποφάσεων για την κατανοµή των
αρµοδιοτήτων. Σε ό,τι αφορά το ΟΣ∆Ε, απαιτούνται σηµαντικές προσπάθειες για να
διασφαλιστεί η δηµιουργία ενός πλήρως λειτουργούντος συστήµατος. Υπήρξαν επίσης
καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τη θέση σε λειτουργία της υπηρεσίας SAPARD.
Παρατηρείται σταθερή πρόοδος στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό χώρο, ωστόσο
πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή για την αναβάθµιση των συνοριακών σταθµών
ελέγχου και των εγκαταστάσεων. Πρέπει να ενισχυθούν σηµαντικά οι αναληφθείσες
προσπάθειες. Προχωρεί η νοµική ευθυγράµµιση στον τοµέα των µεταφορών, ιδίως στις
οδικές και σιδηροδροµικές µεταφορές. Αν και έχουν αναληφθεί επιπρόσθετες ενέργειες,
πρέπει να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση του σιδηροδροµικού τοµέα για την πλήρη
εφαρµογή του κεκτηµένου σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά. Επιπλέον, πρέπει
να ενισχυθούν περαιτέρω οι προσπάθειες για τη δηµιουργία θεσµών στον τοµέα αυτό.

Πραγµατοποιήθηκε σηµαντική πρόοδος στον ενεργειακό τοµέα, µε την θέσπιση
νοµοθεσίας για το ηλεκτρικό, που προετοίµασε το έδαφος για την ελευθέρωση της
ουγγρικής αγοράς. Ωστόσο, δεν σηµειώθηκε παρόµοια πρόοδος στον τοµέα του φυσικού
αερίου. Η διοικητική ικανότητα βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο. Επίσης,
παρατηρείται ικανοποιητική πρόοδος στον οπτικοακουστικό τοµέα µε τη θέσπιση νόµου
για τα µέσα ενηµέρωσης, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη
πλήρους ευθυγράµµισης.
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Σηµαντική πρόοδος πραγµατοποιήθηκε σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική και
απασχόληση, κυρίως µε τη θέσπιση περαιτέρω εισαγωγικής νοµοθεσίας στο εργατικό
δίκαιο. Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο, η νέα κυβέρνηση θέσπισε µέτρα για την
ενίσχυση της εµπιστοσύνης και αποφάσισε να συστήσει ένα συµβούλιο εθνικών
συµφερόντων-συµφιλίωσης για την ενίσχυση ενός πραγµατικού διαλόγου. Αυξήθηκε η
ικανότητα εφαρµογής του κεκτηµένου για την επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία,
µεταξύ άλλων, την ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας, ωστόσο χρειάζεται να δοθεί
περαιτέρω προσοχή.

Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική, τον Ιούνιο του 2002 αποφασίστηκε η
καθιέρωση ενός αποτελεσµατικότερου θεσµικού πλαισίου για τον προγραµµατισµό και
την εκτέλεση των διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου συνοχής. Ωστόσο, η ικανότητα
των αρχών διαχείρισης και πληρωµής πρέπει να ενισχυθεί. Επίσης πρέπει να υπάρξει
περαιτέρω πρόοδος σε ό,τι αφορά την τεχνική προετοιµασία των έργων που είναι
επιλέξιµα για κοινοτική χρηµατοδότηση. Ενώ σηµειώθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά την
εγκαθίδρυση συστηµάτων χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου, η διαδικασία
προγραµµατισµού αντιµετώπισε καθυστερήσεις κατά την περίοδο αναφοράς. Πρέπει να
προωθηθούν ουσιαστικά οι προετοιµασίες της Ουγγαρίας για τα διαρθρωτικά µέσα.

Σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, µε το άνοιγµα της
ουγγρικής αγοράς στον ανταγωνισµό, χάρις στη θέσπιση νόµου για τις επικοινωνίες. Οι
προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στη διασφάλιση προσιτών καθολικών υπηρεσιών.

Στο χώρο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, επετεύχθη σηµαντική
πρόοδος µέσω της περαιτέρω ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο σε ό,τι αφορά την
πολιτική θεωρήσεων, τη µετανάστευση και το άσυλο. Η θέσπιση συµπληρωµατικής
νοµοθεσίας και οι ενισχυµένες θεσµικές δοµές κατέστησαν αποτελεσµατικότερη την
καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και του οργανωµένου εγκλήµατος. Το αναθεωρηµένο σχέδιο δράσης
Σένγκεν διευθετεί τα κύρια ζητήµατα του κεκτηµένου.

Στο χώρο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, η Ουγγαρία πρέπει
να καταλήξει σε συµφωνία µε τη Σλοβακία και τη Ρουµανία σε ό,τι αφορά την εφαρµογή
του νόµου για τις ουγγρικές µειονότητες που ζουν σε γειτονικές χώρες. Επίσης, ο νόµος
αυτός πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε το κεκτηµένο κατά την ένταξη.

Σε ό,τι αφορά τον χρηµατοοικονοµικό έλεγχο, απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες στον
τοµέα του εσωτερικού δηµοσιονοµικού ελέγχου, για τη νοµική ευθυγράµµιση καθώς και
για τη σχετική ικανότητα. Η Ουγγαρία, για να καλύψει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν,
έχει προβεί στον επαναπροσδιορισµό των εσωτερικών λειτουργιών και δοµών
λογιστικού ελέγχου, σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, και συντάσσει εκ νέου τη σχετική
νοµοθεσία. Ωστόσο πρέπει να ενταθούν σηµαντικά οι προσπάθειες.

Η Ουγγαρία πραγµατοποίησε συνεχή πρόοδο σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία της
διοικητικής της ικανότητας για την εφαρµογή του κεκτηµένου στους περισσότερους
τοµείς. Ωστόσο, θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως σε τοµείς
όπως η γεωργία, οι µεταφορές, η περιφερειακή πολιτική, το περιβάλλον και ο
χρηµατοοικονοµικός έλεγχος. Επίσης, απαιτείται περαιτέρω δράση για τη δηµιουργία
της αναγκαίας διοικητικής ικανότητας προς εξασφάλιση της υγιούς, αποτελεσµατικής
και δυνάµενης να ελεγχθεί διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΚ.
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Στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις έκλεισαν προσωρινά 26 κεφάλαια. Η Ουγγαρία εν
γένει πληροί τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στις διαπραγµατεύσεις. Ωστόσο,
παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τη µεταφορά τµηµάτων του κτηνιατρικού
κεκτηµένου, της νοµοθεσίας για τον έλεγχο του µεγέθους των εισαγόµενων ιχθύων, τη
θέσπιση νοµοθεσίας για το φυσικό αέριο και πολλά τµήµατα της νοµοθεσίας για το
περιβάλλον (εθνική στρατηγική για τη µεταβολή του κλίµατος, εθνικό σχέδιο
διαχείρισης αποβλήτων, περιφερειακά και τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων,
συσκευασία και συσκευασία αποβλήτων και απόβλητα έλαια). Τα θέµατα αυτά πρέπει
να διευθετηθούν.

Λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο που επετεύχθη από τη γνώµη, το επίπεδο
ευθυγράµµισης και διοικητικής ικανότητας που επέτυχε η Ουγγαρία µέχρι τώρα καθώς
και το ιστορικό σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των δεσµεύσεων που ανέλαβε στις
διαπραγµατεύσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ουγγαρία θα είναι σε θέση να αναλάβει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα µέλους, σύµφωνα µε το προβλεπόµενο
χρονοδιάγραµµα. Κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την ένταξη, η Ουγγαρία πρέπει
να συνεχίσει τις προσπάθειές της σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στις
διαπραγµατεύσεις.

Λετονία

Η Επιτροπή, στη γνώµη της του 1997 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Λετονία πληροί
τα πολιτικά κριτήρια. Έκτοτε, η χώρα πραγµατοποίησε σηµαντική πρόοδο για την
περαιτέρω σταθεροποίηση και εµβάθυνση της σταθερότητας των θεσµών που
διασφαλίζουν τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το
σεβασµό και προστασία των µειονοτήτων. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά το παρελθόν έτος.
Η Λετονία εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Σε ό,τι αφορά τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, η Λετονία συνεχίζει να
διευθετεί τα υπολειπόµενα θέµατα που αφορούν τη µεταρρύθµιση, και το νοµοθετικό και
διοικητικό πλαίσιο θα είναι σχετικά πλήρες όταν θα εφαρµοστεί πλήρως ο νόµος για τις
δηµόσιες υπηρεσίες και ο νόµος για τη δηµόσια διοίκηση. Είναι σηµαντικό να
επιταχυνθεί τώρα η καθιέρωση ενιαίου συστήµατος πληρωµών στις δηµόσιες υπηρεσίες
και να διασφαλιστεί η επαρκής χρηµατοδότηση.

Συνολικά, ενώ έχουν προσδιοριστεί σχεδόν οι περισσότερες ελλείψεις του δικαστικού
συστήµατος, εν µέρει µόνο έχουν διευθετηθεί. Πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι
προσπάθειες στο θέµα αυτό, ώστε να εξασφαλιστεί λεπτοµερής συστηµατική
µεταρρύθµιση, βάσει πολιτικής στήριξης για τον εκσυγχρονισµό των δικαστηρίων και
την επαρκή χρηµατοδότηση. Εναποµένει η ολοκλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου και
πρέπει να περιοριστεί η αυξανόµενη σώρευση των δικαστικού υποθέσεων. Το ζήτηµα
της προφυλάκισης απαιτεί συνεχή προσοχή. Απαιτούνται περαιτέρω σηµαντικές
προσπάθειες για την ενίσχυση της de facto ανεξαρτησίας, αποτελεσµατικότητας και
ποιότητας του δικαστικού. Πρέπει να ολοκληρωθεί η αναβάθµιση της δοµής των
δικαστηρίων.

Η Λετονία επιτέλεσε περαιτέρω πρόοδο σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση της
διαφθοράς, που εξακολουθεί να αποτελεί αντικείµενο σοβαρής µέριµνας. Βελτιώθηκε το
νοµοθετικό πλαίσιο, ενισχύθηκε η θεσµική οργάνωση και ενισχύεται η ευαισθητοποίηση
του κοινού καθώς και η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Ωστόσο, απαιτούνται
περαιτέρω προσπάθειες για να ολοκληρωθεί η θεσµική οργάνωση και να δοθούν τα
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αναγκαία µέσα στο γραφείο καταπολέµησης της απάτης ώστε να επιτύχει απτά
αποτελέσµατα.

Η Λετονία εξακολουθεί να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες.

Η Λετονία ενεθάρρυνε την περαιτέρω ενσωµάτωση των πολιτών χωρίς υπηκοότητα στην
λετονική κοινωνία, καταργώντας τις γλωσσικές απαιτήσεις στον εκλογικό νόµο, και
αυξάνοντας τη στήριξη για να διευκολύνει τη διαδικασία πολιτογράφησης, και µέσω των
δραστηριοτήτων του ιδρύµατος ενσωµάτωσης στην κοινωνία. Ωστόσο, πρέπει να
επιταχυνθεί η διαδικασία ενσωµάτωσης και να διατεθούν επαρκείς πόροι για την
προώθηση της πολιτογράφησης και ειδικότερα την εκµάθηση γλωσσών. Η Λετονία
πρέπει να διασφαλίσει ότι η νοµοθεσία περί γλωσσών ακολουθεί, σε όλα τα επίπεδα
εφαρµογής, τις αρχές του αιτιολογηµένου δηµόσιου συµφέροντος και της
αναλογικότητας, τις διεθνείς υποχρεώσεις της Λετονίας και την ευρωπαϊκή συµφωνία.

Ήδη µε τη γνώµη του 1997, αναγνωρίζονται οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες των
λετονικών αρχών για το µετασχηµατισµό της οικονοµίας. Από τη γνώµη, και µέσα σε
ένα διεθνές οικονοµικό περιβάλλον µε πολλές προκλήσεις, ιδίως µε τη ρωσική κρίση,
βελτιώθηκαν οι οικονοµικές επιδόσεις. Επετεύχθη µακροοικονοµική σταθερότητα,
επιταχύνθηκαν οι µεταρρυθµίσεις ενώ παρέµεινε σταθερή η δέσµευση των λετονικών
αρχών έναντι των οικονοµικών απαιτήσεων για την ένταξη στην ΕΕ.

Εποµένως, συµπεραίνεται ότι η Λετονία διαθέτει λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς.
Αν συνεχιστούν οι τρέχουσες µεταρρυθµίσεις προς την κατεύθυνση αυτή, η Λετονία θα
είναι σε θέση να αντιµετώπιση την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς
εντός της Ένωσης.

Μπορούν να επέλθουν βελτιώσεις στη λειτουργία των αγορών εργασίας, ιδίως µε τη
θέσπιση δραστικών µέτρων στην αγορά εργασίας υπέρ των µειονεκτικών οµάδων,
ενισχύοντας τις δηµόσιες και ιδιωτικές υποδοµές που είναι αναγκαίες για την
κινητικότητα του εργατικού δυναµικού και µε περαιτέρω µεταρρυθµίσεις στο
εκπαιδευτικό σύστηµα. Η φορολογική πολιτική πρέπει να διατηρήσει µια συνετή
προσέγγιση, κυρίως ενόψει του σηµερινού υψηλού ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών.
Επιπλέον, µε τη βελτίωση του γενικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση
της δικαστικής και διοικητικής ικανότητας θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη του ιδιωτικού
τοµέα σε ευρύτερη βάση.

Από τη γνώµη, η Λετονία σηµείωσε σταθερή πρόοδο στην ευθυγράµµιση της
νοµοθεσίας της µε το κεκτηµένο, ιδίως κατά την τελευταία διετία. Ως εκ τούτου,
θεσπίστηκε το µεγαλύτερο µέρος του πρωτογενούς δικαίου. Ταυτόχρονα, καταβλήθηκαν
σηµαντικές προσπάθειες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, ωστόσο όχι στον
ίδιο βαθµό µε τη νοµοθετική ευθυγράµµιση.

Κατά το παρελθόν έτος, η Λετονία προόδευσε περαιτέρω σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση
της ευθυγράµµισης και τη δηµιουργία ή αναδιάρθρωση των συναφών ειδικευµένων
φορέων στους περισσότερους τοµείς. Επίσης, ενίσχυσε την κατάρτιση στους
περισσότερους τοµείς µε στόχο τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του κεκτηµένου.

Συνολικά, η Λετονία έχει επιτύχει υψηλό βαθµό ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο σε
πολλούς τοµείς και έχει προχωρήσει αρκετά σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία επαρκούς
διοικητικής ικανότητας για την εφαρµογή του κεκτηµένου στους περισσότερους τοµείς.
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Πρέπει ακόµη να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ιδίως σε ό,τι αφορά τη
διοικητική ικανότητα στους περισσότερους τοµείς, καθώς και σε ό,τι αφορά την
ολοκλήρωση της νοµοθεσίας σε σειρά τοµέων. Έχουν συµφωνηθεί λεπτοµερή σχέδια,
ιδίως στις διαπραγµατεύσεις και στο σχέδιο δράσης, για την κάλυψη των κενών που
εναποµένουν.

Έχουν προχωρήσει οι προετοιµασίες για τη συµµετοχή στην εσωτερική αγορά και η
Λετονία έχει επιτύχει ένα καλό επίπεδο ευθυγράµµισης στο θέµα αυτό. Σε ό,τι αφορά
την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, γενικά έχει τεθεί το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο. Ήταν
σταθερή και συνεχής η ανάπτυξη του συστήµατος τυποποίησης, το οποίο ωστόσο
χρειάζεται να ενισχυθεί. Πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η µεταρρύθµιση του
συστήµατος επιτήρησης της αγοράς και της δοµής του, µεταξύ άλλων, σε ό,τι αφορά την
ασφάλεια των τροφίµων και τις κρατικές προµήθειες. Εξελίσσεται ικανοποιητικά η
διαδικασία ευθυγράµµισης της νοµοθεσίας και των δοµών της Λετονίας σχετικά µε την
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, προς το κεκτηµένο, ωστόσο απαιτούνται
περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως για την αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών
προσόντων και για την ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία
παροχής υπηρεσιών, έχει προχωρήσει η νοµοθετική ευθυγράµµιση, ιδίως σε ό,τι αφορά
τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τράπεζες, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω έργο για
τις ασφάλειες και τους τίτλους αξιών. Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία κεφαλαίων, έχει
προχωρήσει η νοµοθετική ευθυγράµµιση, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε
ό,τι αφορά τις κινήσεις κεφαλαίων και τις πληρωµές. Έχει δηµιουργηθεί η διοικητική
ικανότητα στον χώρο αυτό, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω
ενίσχυση. Σε ό,τι αφορά το εταιρικό δίκαιο, σηµαντική εξέλιξη αποτελεί η θέση σε ισχύ
του εµπορικού κώδικα, ο οποίος τώρα πρέπει να εφαρµοστεί. Ενώ έχει προχωρήσει η
νοµοθεσία της Λετονίας σε ό,τι αφορά τα δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας, ωστόσο παραµένει πρόκληση η αποτελεσµατική δράση για την
καταπολέµηση της πειρατείας και παραποίησης. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισµό, έχει
προχωρήσει ικανοποιητικά η νοµοθετική ευθυγράµµιση, η διοικητική ικανότητα και η
επιβολή, ωστόσο πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να συνεχιστεί η
αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας ανταγωνισµού.

Σε ό,τι αφορά τα τελωνεία, έχει ευρέως ευθυγραµµιστεί η νοµοθεσία, αλλά πρέπει να
συνεχιστεί η οργανωτική αναδιάρθρωση και εφαρµογή, όπως και για τη φορολογία, όπου
η νοµοθεσία πρέπει να ολοκληρωθεί σε ό,τι αφορά την άµεση και έµµεση φορολογία. Η
Λετονία πρέπει να προωθήσει το υπό εξέλιξη νοµοθετικό της έργο και να επιταχύνει
επειγόντως τις προετοιµασίες της για την ηλεκτρονική διασυνδεσιµότητα. Η Λετονία
έχει δεσµευθεί να εισαγάγει και στους δύο τοµείς τα κατάλληλα συστήµατα τεχνολογίας
πληροφοριών, ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων µε την
Κοινότητα και τα κράτη µέλη αυτής. Χρειάζονται, επιπλέον, περαιτέρω σηµαντικές
εργασίες, κατά προτεραιότητα, ώστε τα συστήµατα αυτά να τεθούν σε λειτουργία µέχρι
την ηµεροµηνία της ένταξης.

Η Λετονία πραγµατοποίησε περαιτέρω πρόοδο στο χώρο της γεωργίας, και πιο
πρόσφατα, µέσω της αναβάθµισης των διοικητικών δοµών µε στόχο την εφαρµογή της
κοινής γεωργικής πολιτικής. Η σύσταση υπηρεσίας τροφίµων και κτηνιατρικών
θεµάτων, κοινός φορέας αρµόδιος για τους ελέγχους ολόκληρης της τροφικής αλυσίδας
και η διαπίστευση της υπηρεσίας SAPARD, συνιστούν σηµαντικό επίτευγµα. Ωστόσο,
εναποµένουν σηµαντικές προκλήσεις για την ολοκλήρωση της ευθυγράµµισης, και για
την ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας εφαρµογής της κοινής γεωργικής πολιτικής και
των µέτρων εφαρµογής αυτής, µεταξύ άλλων, του φορέα πληρωµών, του
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ολοκληρωµένου συστήµατος διοίκησης και ελέγχου (ΟΣ∆Ε) και των κοινών
οργανώσεων αγοράς (ΚΟΑ). Πρέπει ακόµη να καταβληθούν συγκεκριµένες προσπάθειες
στον τοµέα των κτηνιατρικών ελέγχων και των ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίµων,
καθώς και για την αναβάθµιση των εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίµων σύµφωνα µε
τα κοινοτικά πρότυπα. Στον τοµέα της αλιείας, η νοµοθεσία της Λετονίας
ευθυγραµµίστηκε σε λογικά επίπεδα, ωστόσο παραµένουν κενά, κυρίως σε ό,τι αφορά
τις διαρθρωτικές δράσεις και την πολιτική αγοράς. Έχουν δηµιουργηθεί, εν µέρει, οι
διοικητικές δοµές. Τώρα οι προσπάθειες της Λετονίας πρέπει να επικεντρωθούν στην
περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και στην εξασφάλιση επαρκούς
χρηµατοδότησης.

Η νοµοθεσία της Λετονίας έχει ευθυγραµµιστεί σε µεγάλο βαθµό µε το κεκτηµένο στα
θέµατα των µεταφορών, και παράλληλα έχουν τεθεί οι σχετικοί νόµοι-πλαίσιο (µε
εξαίρεση τις θαλάσσιες µεταφορές) και έχει ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα.
Χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ευθυγράµµισης, ιδίως στους τοµείς των σιδηροδροµικών και θαλάσσιων
µεταφορών, καθώς και σε ό,τι αφορά τη διοικητική ικανότητα στις οδικές,
σιδηροδροµικές και εναέριες µεταφορές. Πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η πρόσφατη
αύξηση της ικανότητας σε ό,τι αφορά την απόδοση για τη θαλάσσια ασφάλεια και το
κράτος της σηµαίας.

Σηµαντικό βήµα προόδου αποτελεί η θέσπιση νέου εργατικού κώδικα στον τοµέα της
κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης. Έχει προχωρήσει ικανοποιητικά η νοµοθετική
ευθυγράµµιση στον τοµέα αυτό, αλλά χρειάζεται να ολοκληρωθεί. Παραµένει σηµαντική
η αποτελεσµατική εφαρµογή και επιβολή που αφορά το εργατικό δίκαιο, την υγεία και
ασφάλεια και τη δηµόσια υγεία. Στον τοµέα της ενέργειας έχει επιτευχθεί ικανοποιητικό
επίπεδο ευθυγράµµισης µε τη νοµοθεσία και θεσµική ικανότητα, αλλά η διαδικασία αυτή
πρέπει να ολοκληρωθεί, ιδίως σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά ενέργειας (ηλεκτρικό
και αέριο), τα αποθέµατα πετρελαίου, την αυξηµένη ενεργειακή αποδοτικότητα και την
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των διαφόρων φορέων. Η Λετονία επέτυχε
σηµαντική πρόοδο στην ευθυγράµµιση µε το περιβαλλοντικό κεκτηµένο. Η διαδικασία
αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί και πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η διοικητική ικανότητα,
ιδίως σε ό,τι αφορά τις επιθεωρήσεις, τη συνεργασία και το συντονισµό σε όλα τα
επίπεδα. Πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσεις.

Με τη θέσπιση του νόµου για τις τηλεπικοινωνίες και την ίδρυση της επιτροπής
δηµοσίων επιχειρήσεων ως ρυθµιστικού φορέα, η νοµοθεσία έχει ευθυγραµµιστεί σε
µεγάλο βαθµό και έχουν συσταθεί τα όργανα. Ωστόσο, χρειάζεται να καταβληθούν
συγκεκριµένες προσπάθειες για την περαιτέρω ελευθέρωση της αγοράς των
τηλεπικοινωνιών, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και αποτελεσµατικότητας του
ρυθµιστικού φορέα και τη νοµοθετική ευθυγράµµιση στο χώρο των ταχυδροµικών
υπηρεσιών. Πρόσφατα σηµειώθηκε ιδιαίτερη πρόοδος σε ό,τι αφορά τη θεσµική
ενίσχυση στο χώρο της πολιτικής στον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τοµέα, όπου η
νοµοθεσία της Λετονίας ευθυγραµµίζεται σε µεγάλο βαθµό µε το κεκτηµένο.

Στο χώρο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, πραγµατοποιήθηκε
σηµαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά τη νοµική ευθυγράµµιση και εξακολουθεί να
ενισχύεται η θεσµική της ικανότητα. Οι προσπάθειες της Λετονίας πρέπει τώρα να
επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση της νοµοθετικής ευθυγράµµισης, ιδίως για την
µετανάστευση, τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε τη
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δικαστική συνεργασία και την εφαρµογή του υψηλής ποιότητας σχεδίου δράσης
Σένγκεν. Χρειάζεται να ενισχυθεί περαιτέρω η επιβολή της νοµοθεσίας και να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέµηση των ναρκωτικών και της παράνοµης εµπορίας εν
γένει, του λαθρεµπορίου, της απάτης, της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος,
µεταξύ άλλων, µέσω της βελτιωµένης συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων εµπλεκόµενων
φορέων. Επίσης, παραµένει σηµαντική προτεραιότητα η ενίσχυση των ολοκληρωµένων
συνοριακών ελέγχων και η συµπλήρωση ή αναβάθµιση των δοµών.

Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική και το συντονισµό των διαρθρωτικών µέσων,
παρατηρείται πρόσφατα πρόοδος σε ό,τι αφορά την προετοιµασία για την εφαρµογή των
διαρθρωτικών πολιτικών και των καθορισµό των κύριων εµπλεκόµενων οργάνων,
ωστόσο, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στη δηµιουργία επαρκούς και
αποτελεσµατικής διοικητικής ικανότητας για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταµείων
και του ταµείου συνοχής, σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, πρέπει να επιταχυνθούν οι
προετοιµασίες για τη σύνταξη του κατάλληλου σχεδίου ενιαίου εγγράφου
προγραµµατισµού και πρέπει να διασφαλιστεί ο διυπουργικός συντονισµός και η
εταιρική σχέση. Εν γένει, πρέπει να ενισχυθούν όλα τα συστήµατα και διαδικασίες για
αποτελεσµατική παρακολούθηση, χρηµατοοικονοµική διαχείριση και έλεγχο, και πρέπει
να ολοκληρωθεί το νοµικό πλαίσιο. Ειδικότερα πρέπει να προχωρήσουν οι τεχνικές
προετοιµασίες έργων που είναι επιλέξιµα για κοινοτική χρηµατοδότηση. Η Λετονία
άρχισε να λαµβάνει µέτρα για την κάλυψη των ελλείψεων που έχει εντοπίσει, µεταξύ
άλλων, µε τη διάθεση ανθρώπινων πόρων. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες που
έχουν αναληφθεί και να προωθηθούν ουσιαστικά. Έχει σχετικά προχωρήσει η
δηµιουργία συστήµατος εσωτερικού δηµοσιονοµικού ελέγχου που πρέπει όµως να
ολοκληρωθεί, καθώς και η νοµοθετική ευθυγράµµιση.

Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Λετονία εξακολουθεί να είναι
η προετοιµασία της διοικητικής ικανότητας για την ιδιότητα µέλους. Ενόψει των
αρµοδιοτήτων που θα αναλάβει η Λετονία για τη διαχείριση και επιβολή του κεκτηµένου
κατά την ένταξη, αναδιαρθρώθηκε ή δηµιουργήθηκε σηµαντικό µέρος των αναγκαίων
οργάνων. Ενώ η διαδικασία αυτή έχει προχωρήσει αρκετά, απαιτούνται περαιτέρω
ουσιαστικές προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι τα όργανα αυτά θα τεθούν σε πλήρη
λειτουργία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε θέµατα όπως εσωτερική αγορά, γεωργία,
αλιεία, µεταφορές, περιφερειακή πολιτική, περιβάλλον, δικαιοσύνη και εσωτερικές
υποθέσεις και σε ό,τι αφορά την εφαρµογή συστηµάτων τεχνολογίας πληροφοριών για
τη φορολογία και τα τελωνεία. Τέλος, χρειάζεται να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να
ενισχυθεί η ικανότητα της Λετονίας να εξασφαλίσει υγιή, αποτελεσµατική και ελέγξιµη
διαχείριση των κονδυλίων της ΕΚ.

Στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, έκλεισαν προσωρινά 27 κεφάλαια. Εν γένει η
Λετονία εκπληρώνει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στις διαπραγµατεύσεις.

Λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο που επετεύχθη από τη γνώµη, και ιδίως, το πρόσφατο,
επίπεδο ευθυγράµµισης και τη διοικητική ικανότητα που επέτυχε η Λετονία µέχρι τώρα,
καθώς και το ιστορικό της σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των δεσµεύσεων που ανέλαβε
στις διαπραγµατεύσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Λετονία θα είναι ικανή να αναλάβει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα µέλους, σύµφωνα µε το προβλεπόµενο
χρονοδιάγραµµα. Για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την ένταξη, η Λετονία
χρειάζεται να συνεχίσει τις προσπάθειές της, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε
στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις.
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Λιθουανία

H Επιτροπή, στη γνώµη της το 1997, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Λιθουανία πληροί
τα πολιτικά κριτήρια. Έκτοτε, η χώρα πραγµατοποίησε σηµαντική πρόοδο στην
περαιτέρω παγιοποίηση και εµβάθυνση της σταθερότητας των θεσµών της, οι οποίοι
εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το σεβασµό
και την προστασία των µειονοτήτων. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά το παρελθόν έτος. Η
Λιθουανία συνεχίζει να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Η Λιθουανία πραγµατοποίησε σηµαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη µεταρρύθµιση της
δηµόσιας διοίκησης, ιδίως µε τη θέσπιση νέου νόµου για τους δηµοσίους υπαλλήλους
και τη συναφή εισαγωγική νοµοθεσία. Η Λιθουανία πρέπει να διασφαλίσει ότι η
µεταρρύθµιση υλοποιείται δεόντως σε όλες τις υπηρεσίες και ότι εξασφαλίζεται κατά
προτεραιότητα η επαρκής χρηµατοδότηση.

Ουσιαστική πρόοδος πραγµατοποιήθηκε σε ό,τι αφορά τη µεταρρύθµιση του δικαστικού
συστήµατος, ειδικότερα µε την υιοθέτηση του νόµου για τα δικαστήρια. Πρέπει να δοθεί
δέουσα προσοχή στη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής της νέας νοµοθεσίας.
Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες µε τη βελτίωση της επαγγελµατικής ικανότητας
των δικαστών και εισαγγελέων. Αυτό είναι ουσιώδες για τη διασφάλιση της ποιότητας
των νοµικών διαδικασιών και την εφαρµογή των διαδικαστικών δικαιωµάτων και της
επαγγελµατικής δεοντολογίας. Επίσης απαιτείται περαιτέρω πρόοδος για την επιτάχυνση
των διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων και τη διασφάλιση της εκτέλεσης των
αποφάσεων.

Σηµαντική πρόοδος πραγµατοποιήθηκε σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση της διαφθοράς,
κυρίως µε την έγκριση εθνικού προγράµµατος κατά της διαφθοράς και τον νόµο για την
πρόληψη της διαφθοράς. Οι αρχές επιβολής πρέπει να καταβάλουν ενισχυµένες
προσπάθειες και τα αρµόδια υπουργεία να διασφαλίσουν την ορθή και αποτελεσµατική
εφαρµογή των µέτρων κατά της διοικητικής διαφθοράς, η οποία εξακολουθεί να
προκαλεί ανησυχίες.

Η Λιθουανία εξακολουθεί να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες.

Στη γνώµη του 1997 ήδη αναγνωρίζονται οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες των
λιθουανικών αρχών για το µετασχηµατισµό της οικονοµίας. Από τη γνώµη, και µέσα σ'
ένα διεθνές οικονοµικό περιβάλλον µε πολλές προκλήσεις, ιδιαίτερα τη ρωσική κρίση,
βελτιώθηκαν οι οικονοµικές επιδόσεις. Επετεύχθη µακροοικονοµική σταθερότητα,
επιταχύνθηκαν οι µεταρρυθµίσεις ενώ παρέµεινε σταθερή η δέσµευση των λιθουανικών
αρχών στις οικονοµικές απαιτήσεις της ένταξης στην ΕΕ.

Εποµένως, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η Λιθουανία διαθέτει λειτουργούσα οικονοµία
της αγοράς. Αν συνεχιστεί το σηµερινό µεταρρυθµιστικό ρεύµα, η Λιθουανία θα είναι
ικανή να αντιµετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς εντός της
Ένωσης.

Μπορούν να επέλθουν βελτιώσεις στην αγορά εργασίας µε τη διευθέτηση του
προβλήµατος της υψηλής ανεργίας. Πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση των δηµοσίων
οικονοµικών, ιδίως µε το χειρισµό του ζητήµατος, σε επίπεδο δήµων και κοινοτήτων, της
σώρευσης καθυστερούµενων δαπανών, επιπλέον δε, µε την ολοκλήρωση της
συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, µέσω της σχεδιαζόµενης καθιέρωσης
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χρηµατοδοτούµενου συστήµατος υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, τα δηµόσια
οικονοµικά θα καταστούν µακροπρόθεσµα περισσότερο βιώσιµα και θα υποστηριχθεί η
ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών αγορών. Επιπλέον, η ενίσχυση της διοικητικής και
δικαστικής ικανότητας, και η απλούστευση των διαδικασιών, σε τοµείς συναφείς µε τον
επιχειρηµατικό τοµέα, µεταξύ άλλων, σε ό,τι αφορά τις πτωχεύσεις και την
αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, θα προωθήσουν την είσοδο και έξοδο στην αγορά για
τις επιχειρήσεις.

Από τη γνώµη, η Λιθουανία πραγµατοποίησε σηµαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη
µεταφορά του κεκτηµένου στο εσωτερικό δίκαιο και την διοικητική ικανότητα. Ενώ οι
αρχικές προσπάθειες δεν ήταν συστηµατικές, τα τελευταία χρόνια, ο ρυθµός και το πεδίο
της µεταφοράς βελτιώθηκε σηµαντικά και καταβλήθηκαν αυξανόµενες προσπάθειες στο
δύσκολο έργο για τη δηµιουργία της αναγκαίας διοικητικής ικανότητας.

Κατά το παρελθόν έτος, η Λιθουανία προχώρησε περαιτέρω στις ενταξιακές της
προετοιµασίες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, την ελεύθερη
κυκλοφορία προσώπων, τον ανταγωνισµό, την ενέργεια, την περιφερειακή πολιτική και
τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Περιορισµένη ήταν η πρόοδος στο χώρο
του χρηµατοοικονοµικού ελέγχου και της αλιείας. Αν και πραγµατοποιήθηκε πρόοδος
στον τοµέα της γεωργίας και του περιβάλλοντος ωστόσο χρειάζεται να συνεχιστούν οι
προσπάθειες.

Συνολικά, η Λιθουανία επέτυχε καλό επίπεδο ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο σε όλους
τους τοµείς, και σε ορισµένους τοµείς το επίπεδο της ευθυγράµµισης είναι υψηλό. Η
Λιθουανία έχει εγκαθιδρύσει τις περισσότερες διοικητικές δοµές που είναι αναγκαίες για
την εφαρµογή του κεκτηµένου· ωστόσο, χρειάζονται περαιτέρω και διαρκείς
προσπάθειες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά την
κατάρτιση και την παραµονή ειδικευµένων στελεχών και τη διασφάλιση
αποτελεσµατικού διοργανικού συντονισµού. Συµφωνήθηκαν λεπτοµερή σχέδια, ιδίως
στις διαπραγµατεύσεις και στο σχέδιο δράσης, για την κάλυψη των υπολειπόµενων
κενών.

Η Λιθουανία συνέχισε την πρόοδο στα θέµατα της εσωτερικής αγοράς. Σε ό,τι αφορά
την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, η νοµοθεσία έχει ευθυγραµµιστεί σε µεγάλο βαθµό.
Έχουν τεθεί οι κύριες διοικητικές δοµές ωστόσο δεν είναι ακόµη πλήρως λειτουργικές.
Σε ό,τι αφορά την επιτήρηση της αγοράς, απαιτούνται προσπάθειες για την περαιτέρω
ανάπτυξη της υποδοµής, ιδίως στους τοµείς των δοκιµών και της πιστοποίησης. Στο
χώρο της ασφάλειας τροφίµων, παρατηρήθηκε πρόοδος σε ότι αφορά την ευθυγράµµιση
και τη διοικητική ικανότητα, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες σε ό,τι αφορά
την κατάργηση της χορήγησης άδειας πριν από τη διάθεση στην αγορά των τροφών.
Ευθυγραµµίστηκε περαιτέρω η νοµοθεσία για τις κρατικές προµήθειες αλλά πρέπει να
τελειοποιηθεί περαιτέρω, και η υπηρεσία κρατικών προµηθειών πρέπει να ενισχυθεί
περαιτέρω. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, η Λιθουανία έχει
επιτύχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ευθυγράµµισης, ενώ οι διοικητικές δοµές που έχουν
δηµιουργηθεί δεν λειτουργούν ακόµη ικανοποιητικά. Σε ό,τι αφορά την αµοιβαία
αναγνώριση προσόντων, πρέπει ακόµη να καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες για τα
ιατρικά επαγγέλµατα. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, η νοµοθεσία έχει
ευθυγραµµιστεί σε εύλογο επίπεδο, αλλά οι διοικητικές δοµές δεν λειτουργούν ακόµη
απολύτως ικανοποιητικά. Καλή πρόοδος σηµειώνεται στους τοµείς των τραπεζών και
των τίτλων αξιών. Πρέπει να ευθυγραµµιστεί περαιτέρω η νοµοθεσία στον ασφαλιστικό
τοµέα και για την προστασία των δεδοµένων, ιδίως για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία
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των οργάνων εποπτείας. Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των εποπτικών
οργάνων. Σηµειώθηκε περαιτέρω πρόοδος σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία
κεφαλαίων, όπου η Λιθουανία έχει ήδη επιτύχει υψηλό βαθµό ελευθέρωσης. Χρειάζονται
περαιτέρω συνεχείς προσπάθειες σε ό,τι αφορά τα συστήµατα πληρωµής και την
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

Σε ό,τι αφορά το εταιρικό δίκαιο, η Λιθουανία έχει επιτύχει ένα καλό επίπεδο
ευθυγράµµισης και έχουν τεθεί οι διοικητικές δοµές οι οποίες ωστόσο δεν είναι ακόµη
πλήρως λειτουργικές. Επετεύχθη περαιτέρω ευθυγράµµιση σε ό,τι αφορά τα δικαιώµατα
ευρεσιτεχνίας και πνευµατικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να ενταθεί σηµαντικά η
καταπολέµηση της πειρατείας και παραποίησης, καθώς και η συνεργασία µεταξύ των
αρχών που εµπλέκονται στην επιβολή των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σε ό,τι
αφορά την πολιτική ανταγωνισµού, η νοµοθεσία έχει ευθυγραµµιστεί σε σηµαντικό
βαθµό και έχουν δηµιουργηθεί και λειτουργούν οι διοικητικές δοµές. Η Λιθουανία θα
συνεχίσει να αναπτύσσει ένα καλό ιστορικό σε ό,τι αφορά την εφαρµογή και επιβολή της
νοµοθεσίας της. Το συµβούλιο ανταγωνισµού θα επικεντρωθεί σε µια πολιτική
περισσότερο αποτρεπτικών κυρώσεων στο χώρο των αντιµονοπωλιακών ρυθµίσεων και
θα παρακολουθεί στενά τις ενισχύσεις που χορηγούνται µε στόχο τη διάσωση και την
αναδιάρθρωση.

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, η Λιθουανία επέτυχε καλό επίπεδο ευθυγράµµισης και
έχουν δηµιουργηθεί οι διοικητικές ικανότητες, οι οποίες ωστόσο πρέπει να ενισχυθούν
περαιτέρω. Η Λιθουανία πραγµατοποίησε σηµαντική πρόοδο στην ευθυγράµµιση της
φορολογικής της νοµοθεσίας, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω ευθυγράµµιση στα θέµατα
που αφορούν τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Έχει επίσης προοδεύσει
κάπως η µεταρρύθµιση της φορολογικής διοίκησης. Στο χώρο της τελωνειακής ένωσης, η
Λιθουανία έχει επιτύχει καλό επίπεδο ευθυγράµµισης και έχουν δηµιουργηθεί εν µέρει οι
διοικητικές ικανότητες. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την
ενίσχυση της διϋπηρεσιακής συνεργασίας και την επιβολή των υφιστάµενων διατάξεων
περί απάτης, δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και κατά της διαφθοράς. Και στους
δύο τοµείς χρειάζεται να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για να διασφαλιστούν
επαρκή συστήµατα τεχνολογίας πληροφοριών, που να διευκολύνουν την ανταλλαγή
δεδοµένων µε την ΕΚ και τα κράτη µέλη αυτής.

Σε ό,τι αφορά τη γεωργία, προχωρεί µε καλό ρυθµό η µεταφορά της νοµοθεσίας στο
εσωτερικό δίκαιο. Έχουν εν µέρει τεθεί οι διοικητικές δοµές αλλά χρειάζονται περαιτέρω
βελτιώσεις. Η Λιθουανία πρέπει να επικεντρωθεί στους σταθµούς συνοριακού ελέγχου,
στο ολοκληρωµένο σύστηµα διοίκησης και ελέγχου, τη διοικητική ικανότητα για τη
διαχείριση της κοινής γεωργικής πολιτικής, τον φορέα πληρωµής, την αναβάθµιση των
εγκαταστάσεων και την επεξεργασία των ζωικών αποβλήτων.

Σε ό,τι αφορά την αλιεία, η νοµοθεσία έχει ευθυγραµµιστεί σε καλό επίπεδο, ωστόσο
υπάρχουν κενά, ιδίως σε ό,τι αφορά την αγορά και τη διαρθρωτική πολιτική. Έχουν εν
µέρει δηµιουργηθεί οι διοικητικές δοµές. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την
ανάπτυξη πολιτικής αγοράς και διαρθρωτικής πολιτικής και την ενίσχυση του ελέγχου
και των καθηκόντων επιτήρησης. Πρέπει να ολοκληρωθεί η δηµιουργία νηολογίου
αλιευτικών πλοίων.

Η νοµοθεσία στον τοµέα των µεταφορών έχει πλέον ευθυγραµµιστεί σε µεγάλο βαθµό µε
το κεκτηµένο, ενώ απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες σε ό,τι αφορά τις
σιδηροδροµικές µεταφορές. Έχουν τεθεί οι σχετικοί νόµοι-πλαίσιο και υπολείπεται ένα
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µικρό µόνο µέρος της εισαγωγικής νοµοθεσίας. Έχουν δηµιουργηθεί ευρείες διοικητικές
δοµές οι οποίες ωστόσο πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. Στον τοµέα της ενέργειας, η
Λιθουανία έχει πετύχει υψηλό επίπεδο νοµοθετικής ευθυγράµµισης, ενώ έχουν τεθεί
ευρέως οι διοικητικές δοµές οι οποίες ωστόσο πρέπει να ενισχυθούν. Είναι καλή η
πρόοδος σε ότι αφορά την εσωτερική αγορά ενέργειας. Σε ό,τι αφορά την πυρηνική
ασφάλεια, η Λιθουανία προέβη σε πολύ σηµαντικές ενέργειες επιβεβαιώνοντας επίσηµα
την οριστική παύση λειτουργίας της µονάδας 1 του πυρηνικού σταθµού Ignalina NPP
πριν από το 2005 και αναλαµβάνοντας επίσηµα τη δέσµευση για την παύση λειτουργίας
της µονάδας 2 της εν λόγω εγκατάστασης, µέχρι το 2009. Η ΕΕ δήλωσε ότι είναι
πρόθυµη, µε βάση την κοινοτική αλληλεγγύη, να συνεχίσει να παρέχει την κατάλληλη
συµπληρωµατική κοινοτική βοήθεια για την προσπάθεια παροπολισµού µετά την ένταξη
της Λιθουανίας. Τώρα οι προσπάθειες της Λιθουανίας πρέπει να επικεντρωθούν στη
διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης εφαρµογής της νοµοθεσίας για την πυρηνική
ασφάλεια, µεταξύ άλλων, την έγκαιρη εγκατάσταση ενός δεύτερου διαφορετικού
συστήµατος για τη θέση εκτός λειτουργίας στη µονάδα 2 του πυρηνικού σταθµού
Ignalina NPP, και την προετοιµασία της οριστικής παύσης λειτουργίας και παροπλισµού
αυτού του πυρηνικού σταθµού, και για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, ιδίως
του ρυθµιστικού φορέα στον τοµέα της ενέργειας και της αρχής για την πυρηνική
ασφάλεια.

Στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής, η νοµοθεσία µεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο
σε µεγάλο βαθµό και έχουν δηµιουργηθεί ευρέως οι διοικητικές δοµές, οι οποίες ωστόσο
πρέπει να ενισχυθούν. Σηµειώθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά την έγκριση του κώδικα
εργατικής νοµοθεσίας και των νέων διατάξεων για τις συλλογικές συµβάσεις. Η
Λιθουανία πρέπει να ολοκληρώσει τη µεταφορά και να εφαρµόσει αποτελεσµατικά το
κεκτηµένο στους τοµείς της δηµόσιας υγείας, και της υγείας και ασφάλειας στην
εργασία, µεταξύ άλλων, µέσω της ενίσχυσης των αρµόδιων οργάνων· να αναπτύξει
κοινωνικό διάλογο και κοινωνική προστασία· και να ενισχύσει περαιτέρω τις διοικητικές
δοµές για τη διαχείριση της στήριξης από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο. Στον τοµέα
του περιβάλλοντος, η µεταφορά έχει φθάσει σε σχετικά καλό επίπεδο, ωστόσο δεν είναι
απόλυτα ικανοποιητική η εφαρµογή. Η Λιθουανία πρέπει να επικεντρωθεί στην
ολοκλήρωση της µεταφοράς και την ενίσχυση της συνολικής διοικητικής ικανότητας.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την εφαρµογή του κεκτηµένου σε ό,τι αφορά τη
διαχείριση των αποβλήτων, την ποιότητα του νερού, τον έλεγχο της βιοµηχανικής
ρύπανσης, τα χηµικά και τους ΓΤΟ και την προστασία της φύσης.

Στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, η Λιθουανία έχει επιτύχει ένα καλό επίπεδο
ευθυγράµµισης, αλλά εναποµένει η µεταφορά της νοµοθεσίας εφαρµογής. Έχουν
δηµιουργηθεί αλλά δεν είναι πλήρως λειτουργικές οι διοικητικές ικανότητες. Η
ανεξαρτησία της ρυθµιστικής επικοινωνιακής αρχής έχει ενισχυθεί ουσιαστικά.
Εναποµένει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ολοκλήρωση της
νοµοθετικής ευθυγράµµισης και την προετοιµασία για την πλήρη ελευθέρωση και
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ρυθµιστικού φορέα.

Στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, η Λιθουανία πέτυχε
σηµαντική νοµοθετική ευθυγράµµιση. Έχουν κυρίως τεθεί οι διοικητικές δοµές, ωστόσο
χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες. Η Λιθουανία έχει ενηµερώσει και συνεχίζει να
εφαρµόζει το σχέδιο δράσης Σένγκεν. Η Λιθουανία πρέπει να επικεντρωθεί στην
ολοκλήρωση της ευθυγράµµισης (ιδίως για τις θεωρήσεις, το Σένγκεν, το άσυλο, τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και την προστασία των
χρηµατοοικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και στην περαιτέρω
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ενίσχυση των υπηρεσιών επιβολής του νόµου, ιδίως σε ό,τι αφορά την προστασία των
δεδοµένων, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την καταπολέµηση της
διαφθοράς.

Στον τοµέα της περιφερειακής πολιτική και του συντονισµού των διαρθρωτικών µέσων,
έχει δηµιουργηθεί σε µεγάλο βαθµό το θεσµικό πλαίσιο, ωστόσο η διοικητική ικανότητα
και η τεχνική προετοιµασία των έργων δεν έχουν φθάσει στο απαιτούµενο επίπεδο. Έχει
ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα, βελτιωθεί ο διυπουργικός συντονισµός και έχει
πραγµατοποιηθεί καλή πρόοδος σε ό,τι αφορά τον προγραµµατισµό και την εταιρική
σχέση. Η Λιθουανία θα πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της στην ολοκλήρωση των
εγγράφων προγραµµατισµού, καθορίζοντας τις τελικές δοµές εφαρµογής και
ενισχύοντας περαιτέρω τη διοικητική ικανότητα, ιδίως σε ό,τι αφορά την τεχνική
προετοιµασία έργων επιλέξιµων για κοινοτική χρηµατοδότηση, την παρακολούθηση, τη
χρηµατοπιστωτική διαχείριση και τον έλεγχο.

Στον τοµέα του χρηµατοοικονοµικού ελέγχου, ενώ έχει µεταφερθεί το κεκτηµένο,
απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ενοποίηση των αποσπασµατικών νοµικών
διατάξεων που αφορούν τον εσωτερικό δηµοσιονοµικό έλεγχο, σε έναν ενιαίο πλήρη
νόµο. Έχουν εν µέρει δηµιουργηθεί οι διοικητικές δοµές αλλά δεν είναι πλήρως
λειτουργικές. Πρέπει να ενισχυθούν σηµαντικά, για την αποτελεσµατική εφαρµογή της
ενοποιηµένης νοµοθεσίας. Πρέπει να ολοκληρωθεί το υπό εξέλιξη έργο για τα εγχειρίδια
λογιστικού ελέγχου. Η πλήρης εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται στο σχέδιο
δράσης σε ό,τι αφορά την εφαρµογή της µεθοδολογίας για τη χρηµατοπιστωτική
διαχείριση και έλεγχο, για τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο σε ολόκληρη την κυβέρνηση,
και για την κατάρτιση των ανθρώπινων πόρων, θα χρειαστεί µακρό χρονικό διάστηµα
για να εξασφαλίσει την κάλυψη των κενών που υπάρχουν σήµερα στη διοικητική
ικανότητα και την εφαρµογή του κεκτηµένου. Σε ό,τι αφορά τις χρηµατοοικονοµικές και
δηµοσιονοµικές διατάξεις, το νοµικό πλαίσιο έχει τεθεί ευρέως ωστόσο πρέπει να
ενισχυθεί περαιτέρω η διοικητική ικανότητα, ιδίως σε ό,τι αφορά τον υπολογισµό, τον
έλεγχο και τη χορήγηση ιδίων πόρων κατά την ένταξη.

Σε ό,τι αφορά την διοικητική ικανότητα, η Λιθουανία επέτυχε επαρκή αλλά ακόµη
µάλλον ευαίσθητη, ικανότητα που διασφαλίζει την αποτελεσµατική εφαρµογή και
επιβολή του κεκτηµένου, ιδίως στο χώρο της εσωτερικής αγοράς και των διαφόρων
κοινοτικών πολιτικών. Η Λιθουανία πρέπει να εξασφαλίσει την πλήρη λειτουργία των
διοικητικών δοµών, ιδίως για την εξασφάλιση της ενιαίας και προβλέψιµης εφαρµογής
του κεκτηµένου. Ειδικότερα απαιτείται προσοχή στις δοµές που είναι αναγκαίες για την
εφαρµογή του µέρους του κεκτηµένου, το οποίο θα εφαρµόζεται µόνο κατά την ένταξη,
ιδίως σε ό,τι αφορά την υγιή και αποτελεσµατική διαχείριση των κονδυλίων της ΕΚ.

Στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, έκλεισαν προσωρινά 28 κεφάλαια µε τη Λιθουανία.
Η Λιθουανία εν γένει πληροί τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στις διαπραγµατεύσεις.
Ωστόσο, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την αλιεία (ολοκλήρωση του
νηολογίου αλιευτικών πλοίων), στατιστικές (διεξαγωγή γεωργικής απογραφής) και
περιβάλλον (νοµοθεσία για τις συσκευασίες και τα βιοκτόνα). Πρέπει να διευθετηθούν
τα ζητήµατα αυτά.

Λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο που επετεύχθη από τη γνώµη, το επίπεδο
ευθυγράµµισης και τη διοικητική ικανότητα που έχει επιτύχει η Λιθουανία µέχρι τώρα,
και το ιστορικό της Λιθουανίας σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των δεσµεύσεων που
ανέλαβε στις διαπραγµατεύσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Λιθουανία είναι ικανή να
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αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα µέλους, σύµφωνα µε το
προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα. Κατά την περίοδο που µεσολαβεί µέχρι την ένταξη, η
Λιθουανία πρέπει να συνεχίσει τις προετοιµασίες της, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που
ανέλαβε στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις.

Μάλτα

Η Επιτροπή επανειληµµένα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Μάλτα πληροί τα πολιτικά
κριτήρια. Τούτο ήταν και το συµπέρασµα των προηγούµενων περιοδικών εκθέσεων και
επιβεβαιώθηκε κατά το παρελθόν έτος. Η Μάλτα εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά
κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Η Μάλτα έλαβε περαιτέρω µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων
υπηρεσιών καθώς και του δικαστικού συστήµατος.

Η Μάλτα συνεχίζει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες.
Πραγµατοποίησε περαιτέρω πρόοδο βελτιώνοντας το νοµικό της πλαίσιο για το άσυλο,
την καταπολέµηση των φυλετικών διακρίσεων και της σωµατεµπορίας.

Η Μάλτα διαθέτει λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς και θα είναι ικανή να
αντιµετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της
Ένωσης.

Η ενηµέρωση της γνώµης του 1999 ήδη αναγνωρίζει τις προσπάθειες οικονοµικής
µεταρρύθµισης των αρχών της Μάλτας για την προετοιµασία της ένταξης στην ΕΕ. Από
τη γνώµη, παρέµειναν σταθερές οι δεσµεύσεις των αρχών της Μάλτας για τις
οικονοµικές απαιτήσεις για την ένταξη στην ΕΕ.

Μπορούν να επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στη µακροοικονοµική διαχείριση, µέσω
του περιορισµού του ελλείµµατος της κεντρικής κυβέρνησης και της µεταρρύθµισης της
δηµόσιας δαπάνης, για τη διασφάλιση µεσοπρόθεσµης φορολογικής βιωσιµότητας.
Περαιτέρω πρόοδος µπορεί να επιτευχθεί για την αναδιάρθρωση µεγάλων ζηµιογόνων
δηµόσιων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Πρέπει να δοθεί προσοχή
στην εποπτεία των µη εξυπηρετούµενων δανείων στον τραπεζικό τοµέα.

Από την ενηµέρωση της γνώµης του 1999, η Μάλτα πραγµατοποίησε σηµαντική πρόοδο
σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας της µε το κεκτηµένο και βελτίωσε
σηµαντικά τη διοικητική της ικανότητα, ιδίως σε ότι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία
αγαθών, τις στατιστικές, τις τηλεπικοινωνίες, την περιφερειακή πολιτική, τη δικαιοσύνη
και εσωτερικές υποθέσεις, και τον χρηµατοοικονοµικό έλεγχο. Σηµειώθηκε πρόοδος σε
όλους τους άλλους τοµείς του κεκτηµένου, αν και άνιση.

Κατά το παρελθόν έτος, η Μάλτα πραγµατοποίησε σηµαντική νοµοθετική πρόοδο σε
όλους τους τοµείς της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, του περιβάλλοντος και των
τελωνείων και περαιτέρω πρόοδο σε άλλους τοµείς, ιδίως σε ό,τι αφορά την ελεύθερη
κυκλοφορία αγαθών, την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και τις στατιστικές. Συνέχισε
να βελτιώνει τη διοικητική της ικανότητα, ιδίως σε ό,τι αφορά την τυποποίηση και την
επιτήρηση της αγοράς, τις στατιστικές, την περιφερειακή πολιτική, τη δικαιοσύνη και
εσωτερικές υποθέσεις, τα τελωνεία και τον χρηµατοοικονοµικό έλεγχο. Ωστόσο, η
πρόοδος ήταν περιορισµένη στη γεωργική και αλιευτική πολιτική, την πολιτική
µεταφορών και την κοινωνική πολιτική.
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Συνολικά, η Μάλτα έχει επιτύχει ένα καλό επίπεδο ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο σε
πολλούς τοµείς και έχει επιτύχει ένα καλό επίπεδο διοικητικής ικανότητας για την
εφαρµογή του κεκτηµένου σε πολλούς τοµείς, ωστόσο χρειάζεται να καταβληθούν
περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως στη γεωργία και το περιβάλλον. Συµφωνήθηκαν
λεπτοµερή σχέδια, ιδίως στις διαπραγµατεύσεις και στα σχέδια δράσης, για την κάλυψη
των κενών που εναποµένουν.

Στο χώρο της εσωτερικής αγοράς, ήταν σηµαντική η νοµοθετική πρόοδος για την
ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, και η Μάλτα επέτυχε υψηλού επιπέδου ευθυγράµµιση µε
το κεκτηµένο στο χώρο αυτό. Η Μάλτα πρέπει να ολοκληρώσει την ευθυγράµµιση της
νοµοθεσίας της για τις κρατικές προµήθειες, σε ό,τι αφορά τα συστήµατα και φορείς
προσφυγής που διέπονται από το δηµόσιο δίκαιο. Είναι σε µεγάλο βαθµό επαρκής η
διοικητική της ικανότητα στον τοµέα αυτό. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη  κυκλοφορία
προσώπων, υπήρξε πρόοδος στη θέσπιση νοµοθετικού πλαισίου για την αµοιβαία
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, αλλά είναι ακόµη ατελής η ευθυγράµµιση
σε ό,τι αφορά τα δικαιώµατα του πολίτη και την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζοµένων. Η
Μάλτα συνέχισε να προοδεύει σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και
κεφαλαίων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και την προστασία των
δεδοµένων, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω νοµοθετική ευθυγράµµιση, ιδίως σε ό,τι
αφορά το δικαίωµα εγκατάστασης και ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Στον τοµέα του
εταιρικού δικαίου, σηµειώθηκε περιορισµένη πρόοδος κατά το παρελθόν έτος, και η
Μάλτα πρέπει ακόµη να µεταφέρει ορισµένες οδηγίες για τα δικαιώµατα πνευµατικής
και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, ώστε να ευθυγραµµιστεί πλήρως µε το κεκτηµένο. Σε ό,τι
αφορά τον ανταγωνισµό, η Μάλτα πραγµατοποίησε περαιτέρω πρόοδο σε ό,τι αφορά την
επιβολή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, αλλά χρειάζεται ακόµη να θεσπίσει το
κατάλληλο πλαίσιο για τις δηµόσιες επιχειρήσεις. Πρέπει να διασφαλιστεί η
συµβατότητα της ενίσχυσης που χορηγείται στα ναυπηγεία. Θα πρέπει να επιτευχθεί
ικανοποιητικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την διοικητική ικανότητα του συµβουλίου
ανταγωνισµού και της αρµόδιας για τις κρατικές ενισχύσεις εποπτικής αρχής, υπό τον
όρο ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες προς ενίσχυσή τους.

Στο χώρο της φορολογίας, η Μάλτα επέτυχε υψηλού βαθµού ευθυγράµµιση σε ό,τι
αφορά τους ειδικούς φόρους, αλλά χρειάζεται περαιτέρω ευθυγράµµιση σε ό,τι αφορά
τον ΦΠΑ (πεδίο απαλλασσόµενων συναλλαγών) και τον κώδικα συµπεριφοράς για την
άµεση φορολογία. Η διοικητική ικανότητα οδεύει προς ένα ικανοποιητικό επίπεδο σε
ό,τι αφορά τον ΦΠΑ και τους άµεσους φόρους, αλλά πρέπει να καταβληθούν
προσπάθειες για τους ειδικούς φόρους. Στον χώρο των τελωνείων, µετά τη θέσπιση νέου
τελωνειακού κώδικα, η τελωνειακή νοµοθεσία της Μάλτας ευθυγραµµίζεται πλέον
ευθέως µε το κεκτηµένο, και η διοικητική ικανότητα θα πληροί σύντοµα τις απαιτήσεις
στο χώρο αυτό.

Σε ό,τι αφορά τις µεταφορές, κατά το παρελθόν έτος ήταν περιορισµένη η πρόοδος, ιδίως
στον χώρο των θαλασσίων µεταφορών. Η Μάλτα πρέπει ακόµη να µεταφέρει σηµαντικά
µέρη του κεκτηµένου. Με την εφαρµογή του σχεδίου θαλάσσιας δράσης εκ µέρους της
Μάλτας, επήλθε βελτίωση στη θαλάσσια ασφάλεια, ωστόσο, πρέπει να ενισχυθεί
περαιτέρω η διοικητική προσπάθεια και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την
θαλάσσια ασφάλεια ώστε να επιτευχθεί ο στόχος διαγραφής από τη µαύρη λίστα του
µνηµονίου συµφωνίας των Παρισίων. Το σχέδιο θαλάσσιας δράσης επέφερε ορισµένες
βελτιώσεις στο χώρο αυτό. Πρέπει να συνεχιστούν οι υπό εξέλιξη προσπάθειες. Στον
τοµέα της ενέργειας, η Μάλτα προόδευσε σε ό,τι αφορά τη µεταφορά του κεκτηµένου,
ιδίως σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα. Πρέπει να διατηρηθεί και
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συνεχιστεί η πρόσφατη πρόοδος, ιδίως στην εσωτερική αγορά ενέργειας, για την
ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας της Μάλτας µε το κεκτηµένο στο χώρο αυτό. Πρέπει να
ενισχυθεί περαιτέρω η διοικητική ικανότητα.

Στον τοµέα της γεωργίας, σηµειώθηκε κάποια νοµοθετική πρόοδος, ωστόσο αυτή ήταν
περιορισµένη σε ό,τι αφορά τη διοικητική ικανότητα. Η Μάλτα πρέπει ακόµη να
υιοθετήσει σηµαντικά τµήµατα του κεκτηµένου στη γεωργία. Εξακολουθεί να προκαλεί
ανησυχίες η ικανότητα επιβολής του κεκτηµένου, στο χώρο της γεωργίας και πρέπει να
ενισχυθεί κατά προτεραιότητα. Ειδικότερα, η Μάλτα πρέπει να βελτιώσει τη διοικητική
της ικανότητα για την εφαρµογή της κοινής γεωργικής πολιτικής και των σχεδίων
αγροτικής ανάπτυξης της ΕΚ, και πρέπει να αναβαθµίσει τις ρυθµίσεις επιθεώρησης
στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα, καθώς και τις ρυθµίσεις για την
επιθεώρηση των συνόρων. Αναλήφθηκαν ενέργειες για τη δηµιουργία ολοκληρωµένου
συστήµατος διοικητικού ελέγχου και φορέα πληρωµών, και δεσµεύθηκαν κονδύλια για
την περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την αγροτική ανάπτυξη.
Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόµη ένα πλήρες σχέδιο για την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας στο χώρο αυτό. Πρέπει να συνεχιστούν οι υπό εξέλιξη προσπάθειες για την
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και την κατάργηση των εισφορών. Σε ό,τι αφορά
την αλιεία, η Μάλτα πρέπει επίσης να ολοκληρώσει την ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας
της µε το κεκτηµένο και να εφαρµόσει πλήρως τα σχέδιά της για ουσιαστική ενίσχυση
της διοικητικής της ικανότητας. Τα παρόντα σχέδια για την ενίσχυση της αλιείας
συνιστούν ενέργειες προς την σωστή κατεύθυνση. Προς τούτο, χρειάζεται ακόµη να
καταβληθούν ουσιαστικές περαιτέρω προσπάθειες.

Η Μάλτα επιτέλεσε κάποια πρόοδο σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική, κυρίως την
επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια. Η ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο είναι ανεπαρκής
στο εργατικό δίκαιο και στις ίσες ευκαιρίες. Η Μάλτα θα επιτύχει επαρκή ικανότητα
εφαρµογής σε ό,τι αφορά την επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια, υπό τον όρο ότι θα
συνεχίσει τις παρούσες προσπάθειές της, ωστόσο χρειάζεται ενίσχυση της ικανότητας σε
ό,τι αφορά τη δηµόσια υγεία. Σηµειώθηκε συνεχής πρόοδος σε ό,τι αφορά την
περιφερειακή πολιτική, όπου έχει τεθεί το σφαιρικό πλαίσιο για την εφαρµογή των
διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου συνοχής, ωστόσο η Μάλτα χρειάζεται ακόµη να
ολοκληρώσει το ενιαίο έγγραφο προγραµµατισµού. Σε ό,τι αφορά τη διοικητική
ικανότητα, χρειάζεται να ενισχυθούν περαιτέρω ορισµένοι φορείς που εµπλέκονται στην
εφαρµογή. Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, σηµειώθηκε σηµαντική νοµοθετική πρόοδος,
ωστόσο η Μάλτα πρέπει να τηρήσει το αυστηρό χρονοδιάγραµµα ευθυγράµµισης µε το
κεκτηµένο. Πρέπει επίσης να ενισχύσει σηµαντικά τη διοικητική της ικανότητα στο
χώρο του περιβάλλοντος, όπου εξακολουθεί να είναι πολύ χαµηλή. Προς το σκοπό αυτό,
έχει κεφαλαιώδη σηµασία η εφαρµογή, εκ µέρους της Μάλτας, του σχεδίου για τη
σηµαντική αύξηση της στελέχωσης των αρµόδιων φορέων στο χώρο αυτό (κυρίως της
αρµόδιας για το περιβάλλον και το σχεδιασµό αρχής της Μάλτας) και την ενίσχυση των
πρακτικών χορήγησης αδειών και των πρακτικών ελέγχου. Πρέπει να υπάρξει πλήρης
συµµόρφωση προς τα σχέδια αυτά.

Η Μάλτα επέτυχε ένα καλό επίπεδο ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο στο χώρο των
τηλεπικοινωνιών, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω ευθυγράµµιση, και στον τοµέα των
πολιτιστικών θεµάτων και οπτικοακουστικών µέσων, και είναι ιδιαίτερα επαρκής η
διοικητική της ικανότητα.

Στο χώρο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, σηµειώθηκε πρόοδος, ιδίως
σε ό,τι αφορά το κεκτηµένο για το άσυλο, την προστασία των δεδοµένων, την πολιτική



76

θεωρήσεων και την καταπολέµηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, καθώς και
την έγκριση σχεδίου δράσης Σένγκεν και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας στο
χώρο των συνοριακών ελέγχων και του ασύλου. Η Μάλτα επέτυχε καλό επίπεδο
ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω πρόοδος σε ό,τι αφορά
τη µετανάστευση και τη δικαστική συνεργασία. Η διοικητική ικανότητα στο χώρο αυτό
είναι εν γένει επαρκής, ωστόσο χρειάζεται να εφαρµοστούν πλήρως τα παρόντα σχέδια
για την ενίσχυσή της σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδοµένων, την νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, το άσυλο και τους συνοριακούς ελέγχους.

Στο χώρο του χρηµατοοικονοµικού ελέγχου, το κανονιστικό πλαίσιο και η θεσµική
ικανότητα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά και χρειάζονται προσπάθειες για την
ολοκλήρωση των ρυθµίσεων που αφορούν την καταπολέµηση της απάτης και την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΚ. Στον τοµέα της στατιστικής, είναι
ιδιαίτερα ικανοποιητική η διοικητική ικανότητα και η Μάλτα θα ευθυγραµµίσει πλήρως
τις µεθόδους της µε τα πρότυπα της ΕΚ, υπό τον όρο ότι θα συνεχισθούν οι παρούσες
προσπάθειες.

Γενικά, υπό τον όρο ότι η Μάλτα εφαρµόζει τα σχέδιά της για την ενίσχυση της
διοικητικής της ικανότητας όπως αναφέρεται ανωτέρω, θα είναι ικανή να διασφαλίσει
την αξιόπιστη επιβολή του κεκτηµένου και να συµµετάσχει πλήρως στη διαδικασία
διαµόρφωσης πολιτικής της Ένωσης. Εν γένει είναι καλή η ικανότητα της Μάλτας για τη
διασφάλιση υγιούς, αποτελεσµατικής και ελέγξιµης διαχείρισης των κοινοτικών
κονδυλίων, και θα είναι απόλυτα επαρκής όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδιά της
σχετικά µε τον φορέα που είναι αρµόδιος για την καταπολέµηση της απάτης και την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΚ.

Στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, έκλεισαν προσωρινά 25 κεφάλαια. Η Μάλτα εν γένει
εκπληρώνει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στις διαπραγµατεύσεις. Ωστόσο,
παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων
(δικαιώµατα του πολίτη και ελεύθερη κυκλοφορία εργαζοµένων), την αλιεία (έλεγχος
των πλοίων, πολιτική αγοράς), τη γεωργία (σύσταση φορέα πληρωµής), τις µεταφορές
(οδικές και θαλάσσιες µεταφορές) και την κοινωνική πολιτική (εργατικό δίκαιο και
ισότητα των φύλων). Τα ζητήµατα αυτά πρέπει να διευθετηθούν.

Λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο που επετεύχθη από τη ενηµερωµένη γνώµη του 1999,
το επίπεδο ευθυγράµµισης και τη διοικητική ικανότητα που επέτυχε η Μάλτα µέχρι
σήµερα, και το ιστορικό της σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των δεσµεύσεων που ανέλαβε
στις διαπραγµατεύσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Μάλτα είναι ικανή να αναλάβει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα µέλους, σύµφωνα µε το προβλεπόµενο
χρονοδιάγραµµα. Κατά την περίοδο που µεσολαβεί µέχρι την ένταξη, η Μάλτα πρέπει να
συνεχίσει τις προετοιµασίες της, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στις
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις.

Πολωνία

Η Επιτροπή, στη γνώµη της, το 1997 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Πολωνία πληροί
τα πολιτικά κριτήρια. Έκτοτε, η χώρα σηµείωσε σηµαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την
περαιτέρω παγιοποίηση και εµβάθυνση της σταθερότητας των θεσµών της που
εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το σεβασµό
και την προστασία των µειονοτήτων. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά το παρελθόν έτος. Η
Πολωνία εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.
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Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δηµοσίων υπηρεσιών αποτελεί ένα
σηµαντικό ζήτηµα, δεν είναι σαφείς οι πρόσφατες εξελίξεις και χρειάζονται περαιτέρω
προσπάθειες. Σε ό,τι αφορά την πρόοδο της δηµόσιας διοίκησης στην εφαρµογή του
νόµου για τις δηµόσιες υπηρεσίες του 1999, ήταν περιορισµένη λόγω της προσωρινής
αναστολής του συστήµατος πρόσληψης µε ανοικτό διαγωνισµό. Είναι εξαιρετικά
σηµαντικό να επιταχυνθεί ο ρυθµός εφαρµογής, κυρίως όσον αφορά την πρόσληψη,
ώστε να εξασφαλιστεί ότι µέχρι το χρόνο της ένταξης θα υπάρχουν ανεξάρτητες, καλά
εκπαιδευµένες και δραστήριες δηµόσιες υπηρεσίες.

Η Πολωνία πραγµατοποίησε περαιτέρω πρόοδο σε ό,τι αφορά τη µεταρρύθµιση του
δικαστικού και σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία προϋποθέσεων που οδηγούν στην
αποσυµφόρηση. Στο επίκεντρο των προσπαθειών πρέπει να τεθεί η εξασφάλιση ότι η
µέχρι σήµερα πρόοδος αποδίδει τα επιθυµητά αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά τη
βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα του δικαστικού. Ζητήµατα που αφορούν τη δικαστική
ασυλία τελούν υπό διευθέτηση και πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση. Παροµοίως,
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην κατάρτιση των δικαστικών, ιδίως στο κοινοτικό
δίκαιο. Εξελίσσονται οι προσπάθειες ωστόσο πρέπει να τεθεί ένα βιώσιµο ιεραρχηµένο
πρόγραµµα για τις ανάγκες κατάρτισης.

Η διαφθορά εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες, και έχει υιοθετηθεί πλήρης
στρατηγική για την καταπολέµηση του προβλήµατος. Απαιτούνται σηµαντικές
προσπάθειες για να διασφαλιστούν συγκεκριµένα αποτελέσµατα, τα οποία ήταν
περιορισµένα µέχρι σήµερα, και ιδίως για να αναπτυχθεί ένα πολιτικό, διοικητικό και
επιχειρηµατικό πνεύµα, ικανό να αντισταθεί στη διαφθορά.

Η Πολωνία εξακολουθεί να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες.

Ήδη η γνώµη του 1997 αναγνωρίζει τις πλήρεις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που
κατέβαλαν οι πολωνικές αρχές για το µετασχηµατισµό της οικονοµίας. Από τη γνώµη,
και µέσα σε ένα γεµάτο προκλήσεις διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, βελτιώθηκε η
οικονοµική επίδοση. Επετεύχθη µακροοικονοµική σταθερότητα, συνεχίστηκαν οι
µεταρρυθµίσεις ενώ παραµένει σταθερή και συνεχίζεται η δέσµευση των πολωνικών
αρχών για τις οικονοµικές απαιτήσεις της ένταξης στην ΕΕ.

Εποµένως, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η Πολωνία διαθέτει λειτουργούσα οικονοµία
της αγοράς. Εφόσον συνεχιστεί το παρόν µεταρρυθµιστικό ρεύµα, η Πολωνία θα είναι
ικανή να αντιµετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς στην
Ένωση.

Μπορούν να επέλθουν βελτιώσεις στη φορολογική πολιτική, µε την εφαρµογή του νέου
κυβερνητικού πρότυπου δαπανών, σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, ως τµήµα µιας
ευρύτερης διαρθρωτικής µεταρρύθµισης των δηµοσίων οικονοµικών, προς στήριξη της
φορολογικής ενοποίησης. Επιπλέον, πρέπει να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση και η
ιδιωτικοποίηση, κυρίως στον τοµέα της βαριάς βιοµηχανίας, στο χρηµατοοικονοµικό
τοµέα, τη διανοµή της ενέργειας και τη γεωργία. Επιπλέον, πρέπει να βελτιωθούν
περαιτέρω οι διαδικασίες πτωχεύσεως και το κτηµατολόγιο. Τέλος, πρέπει να
διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, για να εξασφαλιστεί η
µακροοικονοµική σταθερότητα και η εµπιστοσύνη των επενδυτών.

Από τη γνώµη, η πρόοδος της Πολωνίας χαρακτηρίζεται από ένα βραδύ ξεκίνηµα αλλά
στη συνέχεια επιταχύνεται η θέσπιση της νοµοθεσίας. Τούτο είχε ως συνέπεια τη
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δηµιουργία του µεγαλύτερου τµήµατος του πρωτογενούς κεκτηµένου, ωστόσο σε
ορισµένους τοµείς παραµένουν σηµαντικά κενά σε ό,τι αφορά την αναγκαία νοµοθεσία
εφαρµογής, για παράδειγµα, στον κτηνιατρικό τοµέα, τον τοµέα του περιβάλλοντος και
της ασφάλειας τροφίµων. Από τη γνώµη, σηµειώθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά τη
διοικητική ικανότητα, ωστόσο όχι στον ίδιο βαθµό όπως µε τη νοµοθετική
ευθυγράµµιση.

Κατά το παρελθόν, η Πολωνία προώθησε την ευθυγράµµιση της πρωτογενούς της
νοµοθεσίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις µεταφορές και την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων.
Η απόδοση σε ό,τι αφορά τη θέσπιση νοµοθεσίας εφαρµογής ποικίλλει σηµαντικά
ανάλογα µε τον τοµέα. Η ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας είναι αντίστοιχη µε την
πρόοδο της νοµοθεσίας εφαρµογής.

Εν γένει, η Πολωνία επέτυχε υψηλό βαθµό ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο σε πολλούς
τοµείς, και έχει σηµειώσει καλή πρόοδο σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία επαρκούς
διοικητικής ικανότητας προς εφαρµογή του κεκτηµένου σε σειρά τοµέων, ωστόσο πρέπει
να καταβληθούν ακόµη προσπάθειες σε ό,τι αφορά τη διοικητική ικανότητα γενικά, και
ειδικότερα, σε σειρά τοµέων ιδίως σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο.
Συµφωνήθηκαν λεπτοµερή σχέδια, ιδίως στις διαπραγµατεύσεις και στο σχέδιο δράσης,
προς κάλυψη των κενών που εναποµένουν.

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά, στο χώρο της ελεύθερης κυκλοφορίας
εµπορευµάτων, πραγµατοποιήθηκε σηµαντική πρόοδος κατά την τελευταία διετία ή
τριετία, κυρίως µε τη θέσπιση της αναγκαίας νοµοθεσίας-πλαίσιο και την περαιτέρω
ανάπτυξη της αναγκαίας, για την εφαρµογή, θεσµικής υποδοµής. Μέχρι σήµερα, έχει
επιτευχθεί σηµαντική ευθυγράµµιση σε ό,τι αφορά το πρωτογενές δίκαιο και η
διοικητική ικανότητα έχει φθάσει σ'ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Πρέπει να συνεχιστούν
οι νοµοθετικές εξελίξεις στο χώρο της επιτήρησης της αγοράς, µέσω της ανάπτυξης της
αναγκαίας διοικητικής ικανότητας. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τροφίµων, δεν
παρατηρείται πρόοδος στην υιοθέτηση της νοµοθεσίας εφαρµογής που θεωρείται
αναγκαία στο πλαίσιο της τελευταίας περιοδικής έκθεσης και εξακολουθεί να είναι
χαµηλή η διοικητική ικανότητα. Επίσης, πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες για
να διασφαλισθεί η δηµιουργία των δοµών προς εφαρµογή του κεκτηµένου για τις
κρατικές προµήθειες. Σε ένα συνολικό πλαίσιο, έχει επιτευχθεί υψηλού βαθµού
ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο και έχει δηµιουργηθεί µια ισχυρή διοικητική ικανότητα
για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας
υπηρεσιών, είναι γενικά ικανοποιητικό το επίπεδο ευθυγράµµισης και ισχυρή η
διοικητική ικανότητα. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την
ευθυγράµµιση της ισχύουσας νοµοθεσίας στον τοµέα των τραπεζών, της ασφάλισης και
των τίτλων αξιών. Συµφωνήθηκε νέα δράση για την επίλυση των εν λόγω προβληµάτων.
Κατόπιν της επανεξέτασης της οµάδας οµολόγων, η Πολωνία συνέταξε ένα σχέδιο
δράσης, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήµατα όπως γλωσσικές
απαιτήσεις που συνεπάγονται διακρίσεις, προβλήµατα µε τις διοικητικές δοµές και
διασφάλιση εποπτικών δοµών. Η Πολωνία, στο θέµα της ελεύθερης κυκλοφορίας
κεφαλαίων, έχει πραγµατοποιήσει σταθερή πρόοδο, σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση της
νοµοθεσίας της καθώς και τη δηµιουργία των αναγκαίων διοικητικών δοµών. Η Πολωνία
έχει σε µεγάλο βαθµό επιτύχει ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο σε ό,τι αφορά το εταιρικό
δίκαιο, και είναι βαθµιαία η πρόοδος σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας, η οποία έφθασε σε ικανοποιητικό επίπεδο, µε εξαίρεση την επιβολή στον
τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η δηµιουργία της διοικητικής ικανότητας έχει
θεµελιώδη σηµασία για την αποτελεσµατική εφαρµογή. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισµό,
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έχει ευρέως ολοκληρωθεί η νοµοθετική ευθυγράµµιση, ωστόσο παραµένουν κάποια κενά
σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, και οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη
δηµιουργία ενός αξιόπιστου ιστορικού σε ό,τι αφορά την επιβολή των κανόνων για τις
κρατικές ενισχύσεις. Οι προσπάθειες αυτές χρειάζεται να συνεχιστούν και να ενταθούν,
και να επικεντρωθούν ειδικά και επειγόντως, στην αναδιάρθρωση του τοµέα του χάλυβα,
όπου ενισχύσεις µπορούν να χορηγηθούν µόνον εφόσον υπάρξει ένα αποδεκτό συνολικό
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης, που να περιλαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη
βιωσιµότητας και των αναγκαίων περικοπών της ικανότητας παραγωγής.

Στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, η Πολωνία σηµείωσε σταθερή πρόοδο, από τη γνώµη,
σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο και την ελευθέρωση της αγοράς. Κατά
το παρελθόν έτος, βελτιώθηκε η ισχύουσα νοµοθεσία, αναµένεται περαιτέρω νοµοθετική
ευθυγράµµιση, όπως η αξιολόγηση των οικονοµικών συνεπειών της πλήρους εφαρµογής
του κεκτηµένου για τις καθολικές υπηρεσίες.

Σε ό,τι αφορά την ΟΝΕ, είναι σχεδόν πλήρης η ευθυγράµµιση, ωστόσο πρέπει να
επέλθουν οι αναγκαίες νοµοθετικές τροποποιήσεις για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία
της Εθνικής Τράπεζας, όπως ορίζεται στο κεκτηµένο.

Πραγµατοποιήθηκε περαιτέρω πρόοδος σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση των
συντελεστών έµµεσης φορολογίας. Συνολικά, η Πολωνία έχει επιτύχει εύλογο επίπεδο
ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο και µέτρια ανάπτυξη της αναγκαίας ικανότητας
εφαρµογής. Χρειάζονται σηµαντικές περαιτέρω ενέργειες για να εξασφαλιστεί η
εγκαθίδρυση των συστηµάτων τα οποία καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή των
ηλεκτρονικών δεδοµένων µεταξύ της ΕΚ και της Πολωνίας, µέχρι την ηµεροµηνία της
ένταξης. Στο χώρο των τελωνείων, η κατάσταση είναι παρόµοια, µε αξιοσηµείωτο
ιστορικό ευθυγράµµισης αλλά ασθενέστερη διοικητική ικανότητα. Για τη δηµιουργία της
αναγκαίας υποδοµής τεχνολογίας πληροφοριών θα απαιτηθούν σηµαντικές περαιτέρω
προσπάθειες, εφόσον υπάρχει πρόθεση τήρησης των προθεσµιών. Προς τούτο, θα
απαιτηθεί προσέγγιση που δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην επιτάχυνση των εργασιών για
τον εξηλεκτρονισµό και τη διασυνδεσιµότητα, και την αντιµετώπιση της διακοπής
εργασιών λόγω αναδιοργάνωσης της κεντρικής υπηρεσίας τελωνείων. Αναλήφθηκαν
ενέργειες για να διασφαλιστεί η αναγκαία χρηµατοδότηση, ωστόσο το θέµα αυτό πρέπει
να τεθεί υπό στενή παρακολούθηση και η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει έκθεση για
την πρόοδο στο τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2003. Οι προσπάθειες πρέπει επίσης να
επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση της ευθυγράµµισης της τελωνειακής νοµοθεσίας της
Πολωνίας µε την κοινοτική νοµοθεσία, ιδίως µε την έγκριση της τροποποίησης του
τελωνειακού κώδικα ο οποίος τελεί υπό προετοιµασία.

Απαιτείται περαιτέρω µετασχηµατισµός, σε ό,τι αφορά την πολιτική, τη νοµοθεσία και
τις δοµές στον γεωργικό τοµέα, όπου η γενική κατάσταση είναι ελλιπής σε ό,τι αφορά τη
νοµοθετική ευθυγράµµιση και ιδίως τη διοικητική ικανότητα. Σηµειώθηκε κάποια
πρόοδος σε ό,τι αφορά το πρωτογενές δίκαιο. Στον κτηνιατρικό τοµέα, δεν συνεχίστηκαν
οι ικανοποιητικές εργασίες του προηγουµένου έτους και απαιτείται επειγόντως προσοχή.
Καταβλήθηκαν ορισµένες προσπάθειες για να αντιµετωπιστεί η σηµαντική έλλειψη σε
ό,τι αφορά την διοικητική ικανότητα. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές πρέπει να ενταθούν,
ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο, για να υπάρξει κάποιος σηµαντικός αντίκτυπος.
Χρειάζεται να καταβληθούν σηµαντικές περαιτέρω προσπάθειες για την αναβάθµιση
των εγκαταστάσεων και για να εξασφαλιστεί η πρόβλεψη κατάλληλων ρυθµίσεων περί
ελέγχων στα σύνορα. Ειδικότερα, πρέπει να εγκαθιδρυθεί το ολοκληρωµένο σύστηµα
διοίκησης και ελέγχου (ΟΣ∆Ε) για να είναι σε θέση η Πολωνία να διαχειρίζεται και να
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ελέγχει αποτελεσµατικά τα συστήµατα στήριξης της ΚΓΠ. Το στοιχείο αυτό
αναγνωρίζεται µε τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλουν οι πολωνικές αρχές και οι
οποίες πρέπει να ενισχυθούν σηµαντικά.

Στον τοµέα της αλιείας, ήταν µέτριος ο βαθµός ευθυγράµµισης. Παρατηρήθηκε κάποια
περαιτέρω νοµοθετική πρόοδος και καταβλήθηκαν προσπάθειες για την ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας στο κεντρικό επίπεδο, ενώ παραµένει χαµηλή η ικανότητα σε
περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει να καταβληθούν µεγαλύτερες προσπάθειες για την
υλοποίηση των στόχων που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης.

Στον κοινωνικό τοµέα, ποικίλλει σηµαντικά, ανάλογα µε τον τοµέα, ο βαθµός
ευθυγράµµισης. Σε ό,τι αφορά την ικανότητα εφαρµογής του κεκτηµένου, δόθηκε
προσοχή, η οποία ωστόσο πρέπει να ενταθεί. Χρειάζεται να συνεχιστούν οι προσπάθειες,
ιδίως για την περαιτέρω ευθυγράµµιση και εφαρµογή του εργατικού δικαίου της ΕΚ και
του κεκτηµένου για την επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια. Με τη θέσπιση της
εκκρεµούσας νοµοθεσίας θα προωθηθεί περαιτέρω η ευθυγράµµιση στο χώρο αυτό.
Παρατηρήθηκαν περαιτέρω εξελίξεις σε ό,τι αφορά την νοµοθεσία στο χώρο της
περιφερειακής πολιτικής. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την έγκαιρη υλοποίηση των
σχεδίων εφαρµογής και την περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, µεταξύ
άλλων, την ενίσχυση της διϋπουργικής συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης. Προς το
σκοπό αυτό πρέπει να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν οι στόχοι που ορίζονται στο
σχέδιο δράσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τεχνική προετοιµασία των
έργων που είναι επιλέξιµα για κοινοτική χρηµατοδότηση. Με δραστικό τρόπο πρέπει να
εφαρµοστούν τα υφιστάµενα σχέδια εφαρµογής και διοικητικής ικανότητας µεταξύ
άλλων, για την αύξηση του προσωπικού των αρχών διαχείρισης και πληρωµής.

Στον τοµέα του περιβάλλοντος, πρέπει να επέλθει περαιτέρω πρόοδος σε ό,τι αφορά το
πρωτογενές δίκαιο, όπου είναι υψηλό το επίπεδο ευθυγράµµισης. Απαιτείται η
υιοθέτηση και εφαρµογή της αναγκαίας νοµοθεσίας εφαρµογής, καθώς και η
συνοδευτική διοικητική ικανότητα, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο· επειδή δεν είναι
ισχυρή η διοικητική ικανότητα, η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση των
στόχων που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης. Κύριο στοιχείο αποτελεί επίσης η
διασφάλιση επαρκών επενδύσεων, όπως ορίζεται στα σχέδια επενδύσεων στον τοµέα του
περιβάλλοντος.

Είναι καλό το επίπεδο ευθυγράµµισης στον τοµέα της ενέργειας και επαρκής η
διοικητική ικανότητα. Απαιτούνται ενέργειες για την περαιτέρω ευθυγράµµιση της
ισχύουσας νοµοθεσίας µε το κεκτηµένο, ιδίως στην εσωτερική αγορά ενέργειας (κυρίως
αέριο). Στον τοµέα των µεταφορών είναι επίσης καλό το επίπεδο της ευθυγράµµισης. Η
προσοχή πρέπει τώρα να εστιάζεται στη δηµιουργία της αναγκαίας νοµοθεσίας
εφαρµογής και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας προς εφαρµογή της εν λόγω
νοµοθεσίας. Ως προς τούτο, στο σχέδιο δράσης ορίζεται σειρά στόχων.

Σηµειώθηκε περαιτέρω πρόοδος σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις,
ιδίως σε ό,τι αφορά τους φρουρούς των συνόρων και τη διαχείριση των συνόρων.
Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης σε ό,τι αφορά τα όργανα
επιβολής του δικαίου που είναι αρµόδια για την καταστολή του οργανωµένου
εγκλήµατος και των ναρκωτικών, ιδίως τις αστυνοµικές υπηρεσίες. Οι προσπάθειες
αυτές πρέπει να ενταθούν και να διατεθούν επαρκείς οικονοµικοί καθώς και ανθρώπινοι
πόροι για την εφαρµογή του σχεδίου δράσης Σένγκεν καθώς και άλλων στρατηγικών,
ώστε να διασφαλιστεί η διοικητική ικανότητα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του
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κεκτηµένου. Συνολικά, είναι καλή η ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο, ωστόσο η πρόοδος
σε ό,τι αφορά τη διοικητική ικανότητα δεν είναι ισότιµη.

Παρατηρήθηκε περαιτέρω νοµοθετική πρόοδος σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό
χρηµατοοικονοµικό έλεγχο, όπου έχει πλέον επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο
ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο. Εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση η δηµιουργία των
αναγκαίων µηχανισµών ελέγχου, µε τον τερµατισµό της ευθυγράµµισης (PIFC και
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΚ), µε την ολοκλήρωση και ενίσχυση
της απαιτούµενης θεσµικής δοµής και µε τη σηµαντική προώθηση της διαχείρισης της
προενταξιακής χρηµατοδότησης και τη δηµιουργία των αναγκαίων δοµών και της
κατάλληλης διοικητικής ικανότητας για την εφαρµογή των µελλοντικών διαρθρωτικών
ταµείων, ιδίως σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό δηµοσιονοµικό έλεγχο. Προς τούτο θα
απαιτηθεί πλήρης και αυστηρή εφαρµογή του σχεδίου δράσης.

Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές σε ό,τι αφορά την πρόοδο στη θέσπιση
νοµοθεσίας και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας. Χρειάζεται να καταβληθούν
συνεχείς προσπάθειες για τη δηµιουργία ή ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων γενικά,
ιδίως σε ό,τι αφορά την επιτήρηση της αγοράς, τη γεωργία και ασφάλεια τροφίµων, την
αλιεία και περιφερειακή πολιτική, το κοινωνικό ταµείο, το περιβάλλον, τα τελωνεία και
τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Ιδιαίτερα µεγάλη προσοχή απαιτείται για
τις δοµές που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή των τµηµάτων του κεκτηµένου τα οποία
θα είναι εφαρµοστέα µόνο από την ηµεροµηνία της ένταξης, µε ιδιαίτερη προσοχή τα
τµήµατα που είναι ουσιώδη για την υγιή και αποτελεσµατική διαχείριση των κοινοτικών
κονδυλίων.

Κατά τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, έκλεισαν προσωρινά 27 κεφάλαια. Η Πολωνία
εν γένει πληροί τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στις διαπραγµατεύσεις. Ωστόσο,
σηµειώθηκαν καθυστερήσεις στη γεωργία (εφαρµογή της αναγνωριστικής σήµανσης των
ζώων και του συστήµατος καταχώρησης), την αλιεία (θέσπιση νοµοθεσίας για τη
διαχείριση των πόρων, τις επιθεωρήσεις και τον έλεγχο και στον χώρο της πολιτικής
αγοράς), το περιβάλλον (θέσπιση νοµοθεσίας εφαρµογής για την ποιότητα του νερού,
τον έλεγχο της βιοµηχανικής ρύπανσης και τη διαχείριση κινδύνων, και τα χηµικά). Τα
θέµατα αυτά πρέπει να διευθετηθούν.

Λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο που επετεύχθη από τη γνώµη, το επίπεδο εφαρµογής
και διοικητικής ικανότητας που επέτυχε η Πολωνία µέχρι σήµερα, καθώς και το ιστορικό
σε ό,τι αφορά την εφαρµογή των δεσµεύσεων που ανέλαβε στις διαπραγµατεύσεις, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η Πολωνία θα είναι ικανή να αναλάβει τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την ιδιότητα µέλους, σύµφωνα µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα.
Κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την προσχώρηση, η Πολωνία πρέπει να
εξακολουθήσει τις προετοιµασίες της σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στις
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις.

Ρουµανία

Στη γνώµη του 1997, η Επιτροπή συνήγαγε το συµπέρασµα ότι η Ρουµανία πληροί τα
πολιτικά κριτήρια. Έκτοτε, η χώρα πραγµατοποίησε πρόοδο σε ό,τι αφορά την
παγιοποίηση και εµβάθυνση της σταθερότητας των θεσµών της που διασφαλίζουν τη
δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το σεβασµό και την
προστασία των µειονοτήτων. Τούτο επιβεβαιώθηκε κατά το παρελθόν έτος. Η Ρουµανία
εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.
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Η δροµολόγηση σηµαντικού προγράµµατος διοικητικής µεταρρύθµισης αποτελεί
σηµαντική εξέλιξη και θεωρείται προτεραιότητα η διασφάλιση της επιτυχούς εφαρµογής
των εν λόγω µεταρρυθµίσεων. Επίσης ήταν σηµαντική η πρόοδος µε την απόφαση για
την αποστρατιωτικοποίηση της αστυνοµίας. Έτσι θα αυξηθεί η αξιοπιστία του κοινού
προς τους αξιωµατικούς της αστυνοµίας - αν και χρειάζεται να αναληφθούν περαιτέρω
ενέργειες για να διασφαλιστεί η αναλογικότητα των δράσεών τους. ∆ηµιουργήθηκαν
νέες θεσµικές δοµές για την καταπολέµηση της διαφθοράς, η οποία εξακολουθεί να
προκαλεί σηµαντικές ανησυχίες, οι οποίες ωστόσο πρέπει να έχουν κάποιο αντίκτυπο.

Η Ρουµανία πρέπει ακόµη να βελτιώσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη
νοµοθετική διαδικασία. Ειδικότερα, η κυβέρνηση πρέπει να προσφεύγει λιγότερο στην
έκδοση αναγκαστικών διαταγµάτων και πρέπει να αυξηθεί η ικανότητα του
κοινοβουλίου για λεπτοµερή έλεγχο της νοµοθεσίας. Ήταν περιορισµένη η
µεταρρύθµιση του δικαστικού. Η έλλειψη πόρων σηµαίνει ότι το δικαστικό σύστηµα
αντιµετωπίζει σηµαντικούς περιορισµούς και στην πράξη, δεν έχει περιοριστεί η
εµπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας στις δικαστικές υποθέσεις. Για τη διευθέτηση των
ζητηµάτων αυτών, η δικαστική µεταρρύθµιση πρέπει να αποτελέσει πολιτική
προτεραιότητα και να χαραχθεί πλήρης στρατηγική για τη βελτίωση της λειτουργίας του
δικαστικού συστήµατος.

Η Ρουµανία εξακολουθεί να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες.
Πραγµατοποίησε σηµαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την προστασία των παιδιών,
µειώνοντας τον αριθµό των παιδιών που διαµένουν σε χώρους παροχής παιδικής
φροντίδας και βελτιώνοντας τις σηµερινές συνθήκες διαβίωσης. Επίσης σηµειώθηκε
πρόοδος σε ό,τι αφορά την προώθηση των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών,
µε την ανάπτυξη δοµών που περιορίζουν τη σωµατεµπορία και τη δηµιουργία θεσµικού
πλαισίου για την καταπολέµηση των διακρίσεων. Συνεχίζεται η ανάπτυξη συστήµατος
δικαστικής επιτήρησης, ωστόσο οι συνθήκες στις φυλακές παραµένουν πολύ κακές.
Χρειάζεται να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες για να διασφαλιστεί περαιτέρω η
ελευθερία έκφρασης.

Σηµειώθηκαν θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη µεταχείριση των µειονοτήτων. Ήταν
σχετικά οµαλή η εφαρµογή της νοµοθεσίας που επεκτείνει την επίσηµη χρήση των
γλωσσών των µειονοτήτων. Αναλήφθηκαν σηµαντικές ενέργειες για την εφαρµογή
εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση της κατάστασης των αθίγγανων (Ροµ), µε στόχο
την αποτελεσµατική καταπολέµηση των διακρίσεων και τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου, ωστόσο θα χρειαστούν επιπρόσθετοι χρηµατοοικονοµικοί πόροι για να
υπάρξει περαιτέρω πρόοδος.

Η Ρουµανία εξακολούθησε να προοδεύει προς τη δηµιουργία λειτουργούσας οικονοµίας
αγοράς, και οι προοπτικές για την επίτευξή της βελτιώθηκαν. Η συνεχής και πλήρης
εφαρµογή των σχεδιαζόµενων µέτρων, παράλληλα µε την ολοκλήρωση του
µεταρρυθµιστικού προγράµµατος, θα καταστήσουν τη Ρουµανία ικανή να αντιµετωπίσει
την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης,
µεσοπρόθεσµα.

Κατά τα τελευταία έτη, παρατηρήθηκε σηµαντική πρόοδος σε ότι αφορά την
µακροοικονοµική σταθεροποίηση. Ένας καταλληλότερος συνδυασµός πολιτικών
συµβάλλει στη µείωση του πληθωρισµού, ενώ ανέκαµψε η ανάπτυξη και παραµένει
βιώσιµη η εξωτερική της θέση. Σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά τη
δηµιουργία των αναγκαίων θεσµών της αγοράς. Με την υπό εξέλιξη λεπτοµερή εξέταση
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του τραπεζικού τοµέα, τις διαδοχικές βελτιώσεις του εποπτικού και κανονιστικού
πλαισίου για τις χρηµατοοικονοµικές αγορές και της προόδου σε ό,τι αφορά την
ιδιωτικοποίηση, ενισχύθηκε προοδευτικά η δηµοσιονοµική πειθαρχία των επιχειρήσεων.
Η ελευθέρωση των τιµών και των συναλλαγών σε συνδυασµό, κατά το παρελθόν έτος,
µε σηµαντική προσαρµογή των δασµών στον τοµέα της ενέργειας και σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις του φορολογικού συστήµατος, έθεσαν τις προϋποθέσεις για µια
αποτελεσµατικότερη διάθεση των πόρων. Η αναδιάρθρωση προχωρεί σε σειρά τοµέων.

Για να συνεχιστεί η πρόοδος πάνω σ'αυτή τη βάση, οι αρχές πρέπει κατά προτεραιότητα
να δηµιουργήσουν ένα ιστορικό για την µακροοικονοµική σταθεροποίηση που να
βασίζεται στον περαιτέρω αποπληθωρισµό, διατηρώντας έναν συνδυασµό πολιτικών και
προωθώντάς τον µε την επιβολή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας των επιχειρήσεων.
Πρέπει να τηρηθούν οι δεσµεύσεις για τον περιορισµό του συνόλου των µισθών στο
δηµόσιο τοµέα. Η πρόσφατη απότοµη αύξηση προσφοράς χρήµατος και πιστώσεων
απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση και ετοιµότητα για την ανάληψη άµεσων δράσεων.
Για την εγκαθίδρυση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας των επιχειρήσεων απαιτείται
καλύτερη φορολογική διοίκηση και συµµόρφωση, σταθερή και διαφανής εφαρµογή των
πλέον πρόσφατων µέτρων για τον περιορισµό των καθυστερούµενων εκ µέρους των
χρηστών ενέργειας, καθοριστική και διαφανής χρήση των νοµικών διατάξεων που έχουν
πρόσφατα θεσπιστεί για την επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης, και ετοιµότητα για την
ρευστοποίηση των ζηµιογόνων επιχειρήσεων. Η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του
τραπεζικού τοµέα, η συνέχιση της µεταρρύθµισης των δηµοσίων δαπανών και των
δηµοσιονοµικών διαδικασιών, και η διασφάλιση της εφαρµογής βελτιωµένων
κανονιστικών και νοµικών πλαισίων, θα στηρίξουν επίσης την εγκαθίδρυση µιας
λειτουργούσας οικονοµίας της αγοράς και την ανάπτυξη της ικανότητας τη Ρουµανίας να
αντιµετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της
Ένωσης.

Από τη γνώµη του 1997, η Ρουµανία πραγµατοποίησε σταθερή πρόοδο στην υιοθέτηση
του κεκτηµένου. Ωστόσο, σε πολλούς τοµείς, παρατηρείται ένα αυξανόµενο κενό
µεταξύ, αφενός, της προόδου σε ό,τι αφορά τη µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο και,
αφετέρου, της περιορισµένης ικανότητας της ρουµανικής διοίκησης να εφαρµόζει τη
νοµοθεσία που µόλις θεσπίζεται.

Κατά το παρελθόν έτος, η Ρουµανία επιτάχυνε τη διαδικασία µεταφοράς στο εσωτερικό
δίκαιο και συνέχισε να εργάζεται, µε βραδύτερο όµως ρυθµό, για την ανάπτυξη των
αναγκαίων δοµών που απαιτεί το κεκτηµένο.

Συνολικά, και ενόψει της ηµεροµηνίας που έχει θέσει ως στόχο για την ένταξή της η
Ρουµανία, η πρόοδος της χώρας ήταν ικανοποιητική και η εθνική νοµοθεσία
ευθυγραµµίστηκε µε το κεκτηµένο σε πολλούς τοµείς. Για την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας απαιτείται πλήρης, διαρθρωτική µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης και
του δικαστικού συστήµατος.

Στο χώρο της εσωτερικής αγοράς, η νοµοθεσία-πλαίσιο για τη νέα και σφαιρική
προσέγγιση κατέστησε δυνατή την ταχεία ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο που αφορά
ειδικά τον τοµέα για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών. Επίσης, σηµειώθηκε σηµαντική
πρόοδος σε ό,τι αφορά τη σύσταση των φορέων που διαχειρίζονται το κεκτηµένο.
Περαιτέρω προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν για τη βελτίωση της τυποποίησης και
πιστοποίησης, την ενίσχυση των συστηµάτων επιτήρησης της αγοράς, την
αναδιάρθρωση του συστήµατος ελέγχου των τροφίµων, και την αποτελεσµατική
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εφαρµογή της νοµοθεσίας για τις κρατικές προµήθειες. Τέθηκαν οι βάσεις για τη
µελλοντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, ενώ χρειάζεται
να γίνει περαιτέρω µεταφορά στο εθνικό δίκαιο για την κάλυψη των κενών στον τοµέα
της αµοιβαίας αναγνώρισης και πρέπει να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα σε όλους
τους τοµείς. Καταβλήθηκαν σηµαντικές προσπάθειες για τη διευκόλυνση της ελεύθερης
κυκλοφορίας υπηρεσιών, ενώ χρειάζεται να συνεχιστεί η στήριξη προς το πρόσφατα
αναπτυχθέν θεσµικό πλαίσιο για την εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Συνεχίστηκε η ελευθέρωση σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και η
Ρουµανία ανέλαβε τη δέσµευση να καταργήσει, βάσει χρονοδιαγράµµατος, τους
ελέγχους συναλλάγµατος και άλλους περιορισµούς στην κυκλοφορία κεφαλαίων.
Ειδικότερα, χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για την αναθεώρηση του νοµικού
πλαισίου σε ό,τι αφορά την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Η
Ρουµανία ευθυγραµµίστηκε µε το µεγαλύτερο µέρος του κεκτηµένου σε ό,τι αφορά το
εταιρικό δίκαιο, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα η πειρατεία και
η παραποίηση και πρέπει να βελτιωθεί η επιβολή. Στον τοµέα της πολιτικής
ανταγωνισµού, σηµειώθηκε κάποια πρόοδος µε τη µεταφορά του κεκτηµένου στο
εσωτερικό δίκαιο, κυρίως σε ό,τι αφορά την αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία, ωστόσο
χρειάζεται να βελτιωθεί το ιστορικό επιβολής της νοµοθεσίας κατά των κρατικών
ενισχύσεων και τις αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας. Χρειάζεται στενή παρακολούθηση
της αναδιάρθρωσης του τοµέα του χάλυβα.

Η Ρουµανία πραγµατοποίησε σταθερή πρόοδο προς την ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο
στη φορολογία ενώ απαιτούνται περαιτέρω προσαρµογές και παραµένει περιορισµένη η
ικανότητα εφαρµογής και επιβολής της φορολογικής νοµοθεσίας. Παρά το υψηλό
επίπεδο εναρµόνισης µε το τελωνειακό κεκτηµένο, χρειάζεται περαιτέρω νοµοθετική
ευθυγράµµιση καθώς και προσπάθειες για τον περιορισµό της διαφθοράς στα πλαίσια
της τελωνειακής διοίκησης. Πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για την ανάπτυξη
συστηµάτων ΤΠ που διευκολύνουν την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων µεταξύ της
Ρουµανίας και της ΕΚ. Για την ανάπτυξη επιτυχούς βιοµηχανικής πολιτικής και την
προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ, χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω
προσπάθειες για την απλούστευση και σταθεροποίηση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος.

Επιταχύνθηκε η ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο στη γεωργική πολιτική, ενώ οι
νοµοθετικές εξελίξεις δεν συνοδεύονται ακόµη από την ανάπτυξη διοικητικών δοµών
ικανών να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά το κεκτηµένο. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
εισήχθησαν µε βραδύ ρυθµό. Πρέπει να βελτιωθούν οι ρυθµίσεις για τον έλεγχο στο
φυτοϋγειονοµικό τοµέα και, επειγόντως, στον κτηνιατρικό τοµέα. Στην αλιεία, η
Ρουµανία θέσπισε την αναγκαία νοµοθεσία-πλαίσιο, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις στη
δηµιουργία των απαιτούµενων διοικητικών δοµών.

Στην κοινωνική πολιτική και απασχόληση, σηµειώθηκε κάποια πρόοδος, ωστόσο πρέπει
ακόµη να αναληφθούν σηµαντικές ενέργειες για τη µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο,
στον τοµέα του εργατικού δικαίου, των ίσων ευκαιριών, και της υγείας και ασφάλειας
στην εργασία.

Η πρόοδος στην περιφερειακή πολιτική ήταν βραδύτερη και η Ρουµανία δεν έχει ακόµη
µια σαφή και ενοποιηµένη πολιτική συνοχής. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπτυξη
διοικητικής ικανότητας, αλλά απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για το σχεδιασµό των
συστηµάτων διαχείρισης και εφαρµογής.
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Είναι ανάµεικτη η πρόοδος της Ρουµανίας στον τοµέα των µεταφορών: η πρόοδος ήταν
καλή σε ό,τι αφορά τις οδικές και σιδηροδροµικές µεταφορές, ικανοποιητική στο χώρο
της αεροπλοΐας, περιορισµένη όµως στην περίπτωση της θαλάσσιας ασφάλειας.
Νευραλγικής σηµασίας ζητήµατα που πρέπει να διευθετήσει η Ρουµανία είναι η
ανάπτυξη θεσµών ικανών να επιβάλλουν την πρόσφατα θεσπισθείσα νοµοθεσία και να
διασφαλίσουν τη χρηµατοδότηση για την πραγµατοποίηση σηµαντικών επενδύσεων που
απαιτεί το κεκτηµένο. Παρά την πρόοδο σε ό,τι αφορά τη νοµοθετική ευθυγράµµιση,
πρέπει να διευθετηθούν ακόµη πολλά διαρθρωτικά ζητήµατα στον ενεργειακό τοµέα και
πρέπει να σταθεροποιηθούν οι νέες δοµές λειτουργίας. Παρά το γεγονός ότι
µεταφέρθηκε σηµαντικό µέρος της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο, η
Ρουµανία δεν διαθέτει ούτε διοικητικούς ούτε χρηµατοοικονοµικούς πόρους για να την
εφαρµόσει. Περαιτέρω προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν λιγότερο στη νοµοθετική
ευθυγράµµιση και περισσότερο στην ανάπτυξη ικανοτήτων εφαρµογής, καθώς και στη
διασφάλιση πόρων για περιβαλλοντικές επενδύσεις. Συνεχίστηκε η ευθυγράµµιση µε το
κεκτηµένο για την προστασία του καταναλωτή, και έχουν δηµιουργηθεί οι δοµές
εφαρµογής - ωστόσο πρέπει να βελτιωθεί η διοργανική συνεργασία.

Σηµειώθηκε σταθερή πρόοδος στην ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο στις τηλεπικοινωνίες
και παρατηρήθηκε πρόοδος στις προετοιµασίες και την ελευθέρωση της αγοράς
επικοινωνιών και ταχυδροµείων. Στο επίκεντρο των περαιτέρω προσπαθειών πρέπει να
τεθεί η ανάπτυξη της νεοσυσταθείσας ρυθµιστικής διοίκησης που πρέπει να αποτελεί
έναν πραγµατικά αποτελεσµατικό και ανεξάρτητο φορέα, και η αξιολόγηση των
οικονοµικών επιπτώσεων της πλήρους εφαρµογής του κεκτηµένου στις καθολικές
υπηρεσίες.

Η Ρουµανία ξεκίνησε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στο χώρο της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων, ωστόσο πρέπει ακόµη να γίνουν πολλά για τη νοµοθετική
προσέγγιση και, πάνω απ'όλα, για την ενίσχυση της διοικητικής και δικαστικής
ικανότητας. Παρά τις πρόσφατες µεταρρυθµίσεις, µεταξύ άλλων, την έγκριση σχεδίου
δράσης Σένγκεν, είναι περιορισµένη η αποτελεσµατικότητα του συνόλου των
αστυνοµικών δυνάµεων και πρέπει να βελτιωθεί η υποδοµή και διαχείριση των συνόρων.
Απαιτούνται σηµαντικές προσπάθειες για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας του
δικαστικού.

Στις εξωτερικές σχέσεις, προοδευτικά καταργήθηκαν τα εµπόδια στις συναλλαγές και η
Ρουµανία έχει εν γένει επιτύχει υψηλού επιπέδου ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο.

Σηµειώθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά τον χρηµατοοικονοµικό έλεγχο και θεσπίστηκαν
σύγχρονα συστήµατα χρηµατοπιστωτικής διαχείρισης και ελέγχου. Χρειάζονται
περαιτέρω εργασίες για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των κοινοτήτων,
πρέπει να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό δηµοσιονοµικό
έλεγχο, και πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παραµένει περιορισµένη η συνολική ικανότητα της δηµόσιας διοίκησης προς εφαρµογή
του κεκτηµένου, γεγονός που περιορίζει σηµαντικά τις ενταξιακές προετοιµασίες της
Ρουµανίας. Ενώ ορισµένα τµήµατα της διοίκησης είναι ικανά να λειτουργήσουν
αποτελεσµατικά, ωστόσο υπάρχουν πολλοί σηµαντικοί τοµείς όπου οι ελλείψεις της
διοίκησης προκαλούν σοβαρές ανησυχίες. Οι ανησυχίες αυτές δεν αφορούν µόνο την
υιοθέτηση του κεκτηµένου, αλλά και τη διαχείριση της χρηµατοοικονοµικής βοήθειας
της ΕΚ. Η κυβέρνηση έχει αρχίσει να χειρίζεται το ζήτηµα αυτό και εξήγγειλε
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σηµαντικό µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα. Ωστόσο, οι µεταρρυθµίσεις αυτές βρίσκονται
στο στάδιο σχεδιασµού και πρέπει βέβαια να πραγµατοποιηθούν.

Στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, έκλεισαν προσωρινά 13 κεφάλαια. Οι δεσµεύσεις που
αναλήφθηκαν στις διαπραγµατεύσεις έγιναν µε την προοπτική της ένταξης το 2007 και
εν γένει έχουν τηρηθεί.

Σλοβακία

Ενώ η γνώµη του 1997 και η περιοδική έκθεση του 1998 συνήγαγαν το συµπέρασµα ότι
η Σλοβακία δεν πληροί τα πολιτικά κριτήρια, η περιοδική έκθεση του 1999 για πρώτη
φορά κατέληξε σε θετική αξιολόγηση. Έκτοτε, η χώρα πραγµατοποίησε σηµαντική
πρόοδο σε ό,τι αφορά την περαιτέρω παγιοποίηση και εµβάθυνση της σταθερότητας των
θεσµών της που διασφαλίζουν τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων. Τούτο επιβεβαιώθηκε
κατά το παρελθόν έτος. Η Σλοβακία εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια της
Κοπεγχάγης.

Σηµειώθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά τη δοµή και λειτουργία της διοίκησης, ιδίως µε τη
συγκρότηση υπηρεσίας για τους δηµοσίους υπαλλήλους και τη δηµιουργία
αποκεντρωµένων, περιφερειακών διοικήσεων. Σηµειώθηκαν καθυστερήσεις σε ό,τι
αφορά την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τις δηµόσιες υπηρεσίες. Ενδέχεται να
παρεµποδιστεί η εύρυθµη λειτουργία της αυτόνοµης διοίκησης, επειδή η µεταφορά
αρµοδιοτήτων από το κεντρικό στο περιφερειακό επίπεδο δεν επιτελείται παράλληλα µε
τη φορολογική αποκέντρωση.

Αναλήφθηκαν σηµαντικές περαιτέρω ενέργειες για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του
δικαστικού. Ειδικότερα, θεσπίστηκε περαιτέρω κεντρικής σηµασίας νοµοθεσία και
συγκροτήθηκε ένα δικαστικό συµβούλιο. Η νέα νοµοθεσία και θεσµοί πρέπει να
χρησιµοποιηθούν πλήρως για να διασφαλιστεί η επαγγελµατική αµεροληψία του
δικαστικού και η πολιτική ουδετερότητα.

Παρατηρείται κάποια πρόοδος σε ό,τι αφορά την καταπολέµηση της διαφθοράς, η οποία
εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες, ιδίως µε την περαιτέρω εφαρµογή των κατάλληλων
σχεδίων δράσης και τη σύνταξη κωδίκων δεοντολογίας στο δηµόσιο τοµέα. Πρέπει να
συνεχιστούν οι προσπάθειες.

Η Σλοβακία εξακολουθεί να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες.

Ειδικότερα, ενισχύθηκε η νοµοθεσία και η διοίκηση για την καταπολέµηση της
σωµατεµπορίας. Θεσπίστηκε νέος νόµος για το άσυλο, ο οποίος προβλέπει, µεταξύ
άλλων, τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα ο οποίος δρα ως δευτεροβάθµιο όργανο στα
πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης ασύλου.

Σηµαντικές προσπάθειες καταβλήθηκαν για την περαιτέρω ανάπτυξη και την πρακτική
εφαρµογή προσεγγίσεων µε στόχο την προστασία των δικαιωµάτων των µειονοτήτων.
Ειδικότερα, ενισχύθηκε η υπηρεσία του κυβερνητικού πληρεξουσίου για τις υποθέσεις
των αθίγγανων (Ροµ) καθώς και η σχετική στρατηγική και αυξήθηκαν τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες αυτές και να
ενισχυθούν κατά προτεραιότητα, για την αποτελεσµατική καταπολέµηση της διάκρισης
και τη βελτίωση του ποιοτικού επιπέδου της κοινότητας των Ροµ. Η θέσπιση πλήρους
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νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων θα συνιστούσε σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση
αυτή.

Ήδη η γνώµη του 1997 αναγνωρίζει τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που κατέβαλαν
οι σλοβακικές αρχές για το µετασχηµατισµό της οικονοµίας τους. Από τη γνώµη, και
µέσα σε ένα διεθνές οικονοµικό περιβάλλον µε πολλές προκλήσεις, βελτιώθηκε η
οικονοµική επίδοση. Επετεύχθη µακροοικονοµική σταθερότητα, επιταχύνθηκαν οι
µεταρρυθµίσεις ενώ παρέµεινε σταθερή η δέσµευση των σλοβακικών αρχών προς τις
οικονοµικές απαιτήσεις για την ένταξη στην ΕΕ.

Εποµένως, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας διαθέτει
λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς. Υπό τον όρο ότι θα συνεχιστεί το παρόν ρεύµα
µεταρρυθµίσεων, η ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας θα είναι ικανή να αντιµετωπίσει την
ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης.

Είναι δυνατόν να επέλθουν βελτιώσεις στη µακροοικονοµική κατάσταση, η οποία
απαιτεί τη λήψη µέτρων επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισµό του φορολογικού
ελλείµµατος και του ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών. Είναι πολύ σηµαντικές οι
µεταρρυθµίσεις στις δαπάνες, ιδίως στον τοµέα της υγείας και των συντάξεων σε ό,τι
αφορά τις επιδοτήσεις και εγγυήσεις. Για το χειρισµό του προβλήµατος της ανεργίας
απαιτείται σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, µεταξύ άλλων η κατάργηση των
αποτρεπτικών συνεπειών στο σύστηµα κοινωνικής προστασίας και µια περισσότερο
ελαστική εργατική νοµοθεσία. Μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η εποπτεία του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η αποτελεσµατική εφαρµογή
του νοµικού πλαισίου για την οικονοµία της αγοράς.

Από τη γνώµη, η Σλοβακία σηµείωσε πολύ καλή πρόοδο στη νοµοθετική ευθυγράµµιση
και, µε αυξανόµενο βαθµό, στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας.
Αντιµετωπίστηκαν συνεχώς και σε µεγάλο βαθµό οι διαρθρωτικές αδυναµίες, οι οποίες
εξακολουθούν να υπάρχουν σε σειρά τοµέων, όπως στο εταιρικό δίκαιο, την πολιτική
µεταφορών, το περιβάλλον και τον χρηµατοοικονοµικό έλεγχο.

Κατά το παρελθόν έτος, η Σλοβακία σηµείωσε περαιτέρω πρόοδο στην ευθυγράµµιση µε
το κεκτηµένο και την ενίσχυση της διοικητικής της ικανότητας. Ιδιαίτερη πρόοδος
σηµειώθηκε στους τοµείς της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, ελευθερίας παροχής
υπηρεσιών, γεωργίας, µεταφορών, ενέργειας, περιβάλλοντος, και δικαιοσύνης και
εσωτερικών υποθέσεων. Οι τοµείς στους οποίους ήταν περιορισµένη η πρόοδος κατά την
περίοδο αναφοράς, είναι, µεταξύ άλλων, η περιφερειακή πολιτική και ο συντονισµός των
διαρθρωτικών µέσων.

Συνολικά, η Σλοβακία επέτυχε υψηλού βαθµού ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο σε
πολλούς τοµείς και έχει προχωρήσει ιδιαίτερα ικανοποιητικά σε ό,τι αφορά τη
δηµιουργία επαρκούς διοικητικής ικανότητας προς εφαρµογή του κεκτηµένου σε
πολλούς τοµείς, ωστόσο χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες. Συµφωνήθηκαν λεπτοµερή
σχέδια, ιδίως στις διαπραγµατεύσεις και στο σχέδιο δράσης, για την κάλυψη των
υπολειπόµενων κενών.

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά, η Σλοβακία επέτυχε ικανοποιητικό επίπεδο
ευθυγράµµισης και έχει προχωρήσει αρκετά σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία των
κατάλληλων διοικητικών ικανοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών,
έχει ολοκληρωθεί σε µεγάλο βαθµό η ευθυγράµµιση καθώς και η δηµιουργία της
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διοικητικής ικανότητας. Οι φορείς τυποποίησης και πιστοποίησης της Σλοβακίας
λειτουργούν ικανοποιητικά. Πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο η εκκρεµούσα µεταφορά του
κεκτηµένου για τις τροφές και την ενίσχυση των συναφών διοικητικών δοµών.
Ειδικότερα, χρειάζεται ακόµη να δηµιουργηθεί πλήρης κατάλληλη δοµή για την
επιτήρηση της αγοράς και να ενισχυθούν οι δοµές για τις κρατικές προµήθειες. Σε ό,τι
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εν γένει έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά οι
προετοιµασίες, και ειδικότερα πρέπει να ολοκληρωθεί η νοµοθεσία για την αµοιβαία
αναγνώριση των προσόντων και να ενισχυθούν οι διοικητικές ικανότητες για τη
µελλοντική συνεργασία των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Σε ό,τι αφορά την
ελευθερία παροχής υπηρεσιών, σηµειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος για τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες κατά το παρελθόν έτος. Η Σλοβακία παρά το γεγονός ότι
έχει προχωρήσει στο θέµα αυτό, πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην
ολοκλήρωση της ευθυγράµµισης, ιδίως στον τοµέα των ασφαλειών, και στην ενίσχυση
των διοικητικών δοµών, ιδίως σε ό,τι αφορά την χρηµατοπιστωτική εποπτεία. Έχει
προχωρήσει ικανοποιητικά η ευθυγράµµιση σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία
κεφαλαίων. Η Σλοβακία χρειάζεται να επικεντρωθεί ειδικότερα στην ενίσχυση των
διοικητικών ικανοτήτων για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.

Σε ό,τι αφορά το εταιρικό δίκαιο, η Σλοβακία έχει επιτύχει ικανοποιητικό επίπεδο
ευθυγράµµισης και έχει σχετικά προοδεύσει σε ό,τι αφορά τις διοικητικές προετοιµασίες.
Κατά το παρελθόν έτος, σηµειώνεται ιδίως νοµοθετική πρόοδος στους τοµείς των
εµπορικών σηµάτων, σχεδιασµού και ευρεσιτεχνίας. Χρειάζεται να ενισχυθούν οι
διοικητικές δοµές για την καταπολέµηση της πειρατείας και της παραποίησης. Σε ό,τι
αφορά την πολιτική ανταγωνισµού, επετεύχθη καλό επίπεδο ευθυγράµµισης και έχουν
δηµιουργηθεί λειτουργικές διοικητικές δοµές. Κατά το παρελθόν έτος, δηµιουργήθηκε
ένα σηµαντικό ιστορικό σε ό,τι αφορά την επιβολή στον τοµέα των κρατικών
ενισχύσεων. Ωστόσο, στον τοµέα του χάλυβα, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί η
Σλοβακία δεν είναι σύµφωνες µε το πρωτόκολλο 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας. Ωστόσο,
χρειάζεται να ενισχυθούν περαιτέρω οι διοικητικές ικανότητες στον τοµέα αυτό, καθώς
και σε ό,τι αφορά τις αντιµονοπωλιακές ρυθµίσεις.

Σε ό,τι αφορά τη γεωργία, η Σλοβακία έχει προχωρήσει στη µεταφορά και εφαρµογή του
κεκτηµένου. Κατά το παρελθόν έτος, ειδικότερα, ήταν καλή η νοµοθετική ευθυγράµµιση
στο φυτοϋγειονοµικό και κτηνιατρικό χώρο. Πρέπει να δοθεί περαιτέρω προσοχή στη
διοικητική ενίσχυση. Απαιτούνται προσπάθειες για την κατασκευή και εύρυθµη
λειτουργία συνοριακών σταθµών ελέγχου και πρέπει να αναβαθµιστούν οι
εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίµων. Χρειάζονται σηµαντικές προσπάθειες για να
εξασφαλιστεί η δηµιουργία ενός πλήρους λειτουργικού ολοκληρωµένου συστήµατος και
ελέγχου (ΟΣ∆Ε). Τέθηκε χρονοδιάγραµµα για την αντιµετώπιση των ελλείψεων του
ΟΣ∆Ε.

Έχει προχωρήσει η νοµοθετική ευθυγράµµιση και διοικητική προετοιµασία στον τοµέα
της ενέργειας. Πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι διοικητικές ικανότητες στο σύνολό
τους. Σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια, η Σλοβακία έχει δεσµευτεί να τερµατίσει τη
λειτουργία δύο αντιδραστήρων Βohunice V1 µέχρι το 2006 και το 2008, αντίστοιχα. Η
Σλοβακία πρέπει να οριστικοποιήσει το σχέδιο προετοιµασίας για την εξασφάλιση
ικανοποιητικών έργων παροπλισµού των δύο αντιδραστήρων. Στην πολιτική µεταφορών,
η Σλοβακία ευθυγραµµίστηκε µε το κεκτηµένο σε σηµαντικό βαθµό και αναλήφθηκαν
σηµαντικές ενέργειες για την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων. Πρέπει να
ολοκληρωθεί η ευθυγράµµιση ιδιαίτερα στις σιδηροδροµικές µεταφορές και στις οδούς
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εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισµός µεταξύ των διαφόρων
υπουργείων και φορέων που εµπλέκονται στον τοµέα αυτό.

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, η Σλοβακία επέτυχε καλό επίπεδο ευθυγράµµισης και
εξελίσσεται η µεταρρύθµιση της φορολογικής διοίκησης. Πρέπει ακόµη να ολοκληρωθεί
η ευθυγράµµιση στον τοµέα της άµεσης και έµµεσης φορολογίας. Πρέπει να ενισχυθεί ο
εκσυγχρονισµός και η ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης δεδοµένου ότι η γενική
είσπραξη των φόρων παραµένει ελλιπής. Η Σλοβακία έχει θέσει ένα πλήρες και
συνεκτικό µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα για την κάλυψη των κενών που έχει εντοπίσει.
Σε ό,τι αφορά την τελωνειακή ένωση, η Σλοβακία έχει ολοκληρώσει τη νοµοθετική της
ευθυγράµµιση και, καταρχήν, έχει αναπτύξει και ενισχύσει την αναγκαία διοικητική
ικανότητα. Απαιτείται συνεχής προσοχή στην επιβολή της νοµοθεσίας που µεταφέρεται
στο εσωτερικό δίκαιο. Καταβλήθηκαν σηµαντικές προσπάθειες για τα συστήµατα ΤΠ
για να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων µε την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και τα κράτη µέλη αυτής, στον τοµέα της φορολογίας και των τελωνείων, οι
οποίες ωστόσο πρέπει να συνεχιστούν.

Έχει επιτευχθεί υψηλού επιπέδου ευθυγράµµιση στις τηλεπικοινωνίες και τις τεχνολογίες
πληροφοριών και έχουν δηµιουργηθεί οι διοικητικές δοµές, ωστόσο πρέπει να
ολοκληρωθεί η νοµοθετική ευθυγράµµιση και να ενισχυθούν περαιτέρω οι διοικητικές
δοµές και να επέλθει διαχωρισµός των κανονιστικών και λειτουργικών καθηκόντων.
Αναµένεται η αξιολόγηση των οικονοµικών επιπτώσεων της πλήρους εφαρµογής του
κεκτηµένου για τις καθολικές υπηρεσίες.

Στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης, η Σλοβακία έχει προχωρήσει σε
ό,τι αφορά τη νοµοθετική ευθυγράµµιση. Έχουν δηµιουργηθεί περισσότερες διοικητικές
δοµές, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω ενίσχυσή τους. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη
συντονισµού της εποπτείας και επιβολής του κεκτηµένου για την υγεία και ασφάλεια,
που έχει µεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο. Πρέπει να ενισχυθούν οι διοικητικές
προετοιµασίες για τη µελλοντική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.

Η Σλοβακία έχει ευθυγραµµιστεί µε το κεκτηµένο στον τοµέα της περιφερειακής
πολιτικής και του συντονισµού των διαρθρωτικών µέσων, ωστόσο είναι λίγες οι
αποτελεσµατικές διοικητικές δοµές που έχουν δηµιουργηθεί. Κατά το παρελθόν έτος,
καθορίστηκαν οι διαχειριστικές δοµές και ο φορέας πληρωµής για την εφαρµογή των
διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου συνοχής. Ωστόσο δεν υπάρχει σαφής
καθορισµός της τελικής δοµής εκτέλεσης. Υπάρχει σηµαντική ανάγκη ενίσχυσης των
διοικητικών ικανοτήτων στο χώρο αυτό. Πρέπει να βελτιωθεί σηµαντικά η τεχνική
προετοιµασία των έργων που είναι επιλέξιµα για κοινοτική χρηµατοδότηση.
Προσδιορίστηκαν οι εναποµένουσες διοικητικές ελλείψεις στο πλαίσιο των δεσµεύσεων
που αναλήφθηκαν στις διαπραγµατεύσεις καθώς και στο σχέδιο δράσης, και
αναλήφθηκαν οι αναγκαίες ενέργειες για την αντιµετώπισή τους. Πρέπει να ενισχυθούν
ουσιαστικά οι καταβαλλόµενες προσπάθειες.

Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, η Σλοβακία έχει προχωρήσει την ευθυγράµµιση µε το
κεκτηµένο και διαθέτει την αναγκαία διοικητική ικανότητα για την εφαρµογή του.
Πρόσφατα, η Σλοβακία αύξησε σηµαντικά τις επενδύσεις στον τοµέα του
περιβάλλοντος. Οι προσπάθειες χρειάζεται να επικεντρωθούν τώρα στην ολοκλήρωση
της µεταφοράς, ιδίως στον τοµέα της ολοκληρωµένης πρόληψης της ρύπανσης και της
εφαρµογής στο χώρο του ελέγχου και απόρριψης των επικίνδυνων ουσιών, καθώς και
στην ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων. Σε ό,τι αφορά την προστασία του
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καταναλωτή, έχει προχωρήσει η νοµοθετική ευθυγράµµιση και η διοικητική ενίσχυση
ωστόσο δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία στο χώρο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων,
η Σλοβακία έχει ευθυγραµµιστεί σε σηµαντικό βαθµό µε το κεκτηµένο και εν γένει
έχουν δηµιουργηθεί οι διοικητικές δοµές. Προοδεύει ικανοποιητικά η εφαρµογή του
σχεδίου δράσης Σένγκεν. Η προσοχή πρέπει τώρα πλέον να στραφεί προς την ενίσχυση
της εφαρµογής του κεκτηµένου που έχει µεταφερθεί και στην περαιτέρω ενίσχυση των
διοικητικών ικανοτήτων, ιδίως στα θέµατα του συνοριακού ελέγχου και της
καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης και του εγκλήµατος.

Σε ό,τι αφορά τον χρηµατοοικονοµικό έλεγχο, η Σλοβακία έχει προχωρήσει σε ό,τι αφορά
τη νοµοθετική ευθυγράµµιση και έχουν δηµιουργηθεί οι αναγκαίες θεσµικές δοµές.
Πρέπει να προσέξει το θέµα της ενίσχυσης και δηµιουργίας της αναγκαίας διοικητικής
ικανότητας, ιδίως στο χώρο του εσωτερικού δηµοσιονοµικού ελέγχου. Έχουν σχεδιαστεί
συγκεκριµένες δράσεις οι οποίες εκτελούνται για την κάλυψη των ελλείψεων που έχουν
προσδιοριστεί. Πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες.

Σε ό,τι αφορά τη διοικητική ικανότητα, η Σλοβακία έχει επιτύχει επαρκή αλλά ακόµη
µάλλον ευαίσθητη ικανότητα για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής και
επιβολής του κεκτηµένου, ιδίως στο χώρο της εσωτερικής αγοράς και των διαφόρων
κοινοτικών πολιτικών. Η Σλοβακία πρέπει να εξασφαλίσει την πλήρη λειτουργία των
διοικητικών δοµών, ιδίως προς το σκοπό της διασφάλισης της ενιαίας και προβλέψιµης
εφαρµογής του κεκτηµένου. Απαιτείται ιδιαίτερα µεγάλη προσοχή στις δοµές που είναι
αναγκαίες για την εφαρµογή του µέρους του κεκτηµένου το οποίο θα είναι εφαρµοστέο
κατά την ένταξη, ιδίως σε ό,τι αφορά την υγιή και αποτελεσµατική διαχείριση των
κοινοτικών κονδυλίων.

Στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, έκλεισαν προσωρινά 27 κεφάλαια. Η Σλοβακία εν
γένει πληροί τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στις διαπραγµατεύσεις.

Λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο που επετεύχθη από τη γνώµη, το επίπεδο της
ευθυγράµµισης και τη διοικητική ικανότητα που έχει πετύχει η Σλοβακία µέχρι τώρα,
και το ιστορικό της σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των δεσµεύσεων που ανέλαβε στις
διαπραγµατεύσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι, η Σλοβακία θα είναι ικανή να αναλάβει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα µέλους, σύµφωνα µε το προβλεπόµενο
χρονοδιάγραµµα. Κατά την περίοδο που µεσολαβεί µέχρι την ένταξη, η Σλοβακία πρέπει
να συνεχίσει τις προετοιµασίες της, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στις
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις.

Σλοβενία

Στη γνώµη του 1997, η Επιτροπή συνήγαγε το συµπέρασµα ότι η Σλοβενία πληροί τα
πολιτικά κριτήρια. Έκτοτε, η χώρα σηµείωσε σηµαντική πρόοδο στην περαιτέρω
παγιοποίηση και εµβάθυνση της σταθερότητας των θεσµών της που διασφαλίζουν τη
δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το σεβασµό και
προστασία των µειονοτήτων. Τούτο επιβεβαιώθηκε κατά το παρελθόν έτος. Η Σλοβενία
εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Η Σλοβενία σηµείωσε σηµαντική πρόοδο στη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης,
θεσπίζοντας νόµους για τους δηµοσίους υπαλλήλους, τις δηµόσιες υπηρεσίες και την
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κρατική διοίκηση. Με την θέσπιση των νόµων αυτών, έχει πλέον τεθεί η νοµοθεσία-
πλαίσιο για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης. Αυτό που έχει σηµασία είναι η
πλήρης εφαρµογή των εν λόγω νόµων.

Συνεχίστηκε η µεταρρύθµιση του δικαστικού µε νοµοθετικές αλλαγές και τη θέσπιση
µέτρων µε στόχο την αποσυµφόρηση των δικαστικών υποθέσεων που εκκρεµούν. Η
Σλοβενία αναγνωρίζει την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης.

Η Σλοβενία εξακολουθεί να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες.

Η γνώµη του 1997 ήδη αναγνωρίζει τις ουσιαστικές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που
κατέβαλαν οι αρχές της Σλοβενίας για το µετασχηµατισµό της οικονοµίας. Από τη
γνώµη, και µέσα σε ένα γεµάτο προκλήσεις διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, βελτιώθηκε
η οικονοµική επίδοση. Επετεύχθη µακροοικονοµική σταθερότητα, εµβαθύνθηκαν οι
µεταρρυθµίσεις ενώ παρέµεινε σταθερή η δέσµευση των σλοβενικών αρχών προς τις
οικονοµικές απαιτήσεις για την ένταξη στην ΕΕ.

Εποµένως, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η Σλοβενία διαθέτει λειτουργούσα οικονοµία
της αγοράς. Υπό τον όρο ότι θα συνεχιστεί το παρόν ρεύµα µεταρρυθµίσεων, η Σλοβενία
θα είναι ικανή να αντιµετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς
στο εσωτερικό της Ένωσης.

Μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα η µείωση του ποσοστού πληθωρισµού, µέσω της
περαιτέρω κατάργησης των συστηµάτων τιµαριθµικής προσαρµογής και µε τον
προσανατολισµό ενός συνδυασµού µακροοικονοµικών πολιτικών προς τη µείωση του
πληθωρισµού, µε πειστικότερο τρόπο. Πρέπει να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας µε την επίσπευση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, όπως την τελική
ρευστοποίηση της σλοβενικής εταιρείας ανάπτυξης και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση
στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα.

Από τη γνώµη, η Σλοβενία πραγµατοποίησε πολύ καλή πρόοδο στη µεταφορά και
εφαρµογή του κεκτηµένου καθώς και την ανάπτυξη των θεσµών που είναι αναγκαίοι για
την εφαρµογή και την επιβολή του κεκτηµένου.

Κατά το παρελθόν έτος, η Σλοβενία σηµείωσε περαιτέρω πρόοδο, ιδίως στα θέµατα της
ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, της αλιείας, της οικονοµικής και νοµισµατικής
ένωσης, της απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, της περιφερειακής πολιτικής, του
περιβάλλοντος και του χρηµατοοικονοµικού ελέγχου. Ήταν περιορισµένη η περαιτέρω
πρόοδος στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών και της υγείας.

Συνολικά, η Σλοβενία επέτυχε υψηλό βαθµό ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο στους
περισσότερους τοµείς, και έχει σηµειώσει ικανοποιητική πρόοδο σε ό,τι αφορά την
αναγκαία για την εφαρµογή του κεκτηµένου διοικητική ικανότητα, ωστόσο χρειάζονται
περαιτέρω προσπάθειες. Συµφωνήθηκαν λεπτοµερή σχέδια, ιδίως στις διαπραγµατεύσεις
και στο σχέδιο δράσης, για την κάλυψη των υπολειπόµενων κενών.

Η Σλοβενία έχει σηµειώσει ικανοποιητική πρόοδο στη νοµοθετική ευθυγράµµιση όσον
αφορά νευραλγικής σηµασίας τοµείς της εσωτερικής αγοράς και έχουν εγκαθιδρυθεί οι
περισσότεροι θεσµοί και λειτουργούν ικανοποιητικά. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη
κυκλοφορία αγαθών, η Σλοβενία έχει σηµειώσει πρόοδο στη νοµοθετική ευθυγράµµιση
και στη διασφάλιση της λειτουργίας των θεσµών. Ωστόσο, ορισµένα µέρη του
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κεκτηµένου δεν έχουν ακόµη µεταφερθεί, ιδίως σε ό,τι αφορά τα τρόφιµα και άλλα
θέµατα τοµεακής νοµοθεσίας, καθώς και τις κρατικές προµήθειες. Λειτουργούν
ικανοποιητικά τα νέα ινστιτούτα τυποποίησης και πιστοποίησης και πρέπει να ενισχυθεί
περαιτέρω η διοικητική της ικανότητα καθώς και τα συστήµατα επιτήρησης της αγοράς.
Με τη θέσπιση σηµαντικής νοµοθεσίας κατά το παρελθόν έτος, είναι σχεδόν πλήρες το
νοµοθετικό πλαίσιο για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων. Ωστόσο, χρειάζεται κάποια
τελειοποίηση σε ό,τι αφορά την αµοιβαία αναγνώριση, και πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι
την ένταξη η ευθυγράµµιση σε ό,τι τα δικαιώµατα του πολίτη. Η σλοβενική νοµοθεσία
που αφορά την ελευθερία παροχής υπηρεσιών έχει ευρέως ευθυγραµµιστεί µε το
κεκτηµένο και πρέπει πλέον να περατωθεί. Πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η διοικητική
ικανότητα, µεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών. Έχουν προχωρήσει οι προετοιµασίες σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία
κεφαλαίων και σηµειώθηκε περαιτέρω πρόοδος κατά το παρελθόν έτος µε τη θέσπιση
νέας νοµοθεσίας και µε την άρση πολλών περιορισµών στις συναλλαγές χρήµατος.
Πρέπει να δοθεί δέουσα προσοχή στο γεγονός ότι έχει καθυστερήσει η άρση των
περιορισµών επί των άµεσων ξένων επενδύσεων σε ό,τι αφορά τα ταµεία επενδύσεων
και τις εταιρείες διαχείρισης, και πρέπει ακόµη να τερµατιστούν οι προετοιµασίες για
την ένταξη σε ό,τι αφορά τα συστήµατα πληρωµών. Σε ό,τι αφορά το εταιρικό δίκαιο, η
κατάσταση είναι καλή στη Σλοβενία, ωστόσο πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω
προσπάθειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας νοµοθετικής ευθυγράµµισης και
πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να διασφαλιστεί η επιβολή των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σε ό,τι αφορά την πολιτική ανταγωνισµού, οι προετοιµασίες
της Σλοβενίας έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά και τώρα πρέπει να επικεντρωθεί στην
ολοκλήρωση της διαδικασίας νοµοθετικής ευθυγράµµισης και στη δηµιουργία ενός
καλού ιστορικού σε ό,τι αφορά την επιβολή, µε στόχο να διασφαλιστεί αποτελεσµατικός
ανταγωνισµός στη σλοβενική αγορά.

Συνεχίστηκε η νοµοθετική ευθυγράµµιση στον τοµέα της φορολογίας και η νοµοθεσία
της Σλοβενίας έχει σχεδόν πλήρως εναρµονιστεί µε το κεκτηµένο. Η Σλοβενία πρέπει να
επικεντρώσει τώρα πλέον την προσοχή της στην ολοκλήρωση της ευθυγράµµισης. Η
Σλοβενία έχει επιτύχει υψηλού επιπέδου ευθυγράµµιση στον τελωνειακό τοµέα και τώρα
πρέπει να επικεντρωθεί στην κατάργηση των υπολειπόµενων ασυνεπειών µε το
κεκτηµένο και στην περαιτέρω ενίσχυση της διοίκησης, µέσω της εξελισσόµενης
µεταρρύθµισης. Πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω τα συστήµατα ΤΠ και στους δύο
τοµείς, ώστε να καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων µεταξύ της
ΕΚ και της Σλοβενίας.

Η Σλοβενία συνέχισε σταθερή πρόοδο στον τοµέα της γεωργίας, ιδίως στα κτηνιατρικά
και φυτοϋγειονοµικά θέµατα, µε τη θέσπιση νέας νοµοθεσίας, τη δηµιουργία πολλών
νέων θεσµών και τη διαπίστευση της υπηρεσίας SAPARD. Ήταν καλή η πρόοδος σε ό,τι
αφορά την αναβάθµιση των εγκαταστάσεων ειδών διατροφής. Η Σλοβενία πρέπει τώρα
να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, την ολοκλήρωση
των µηχανισµών διαχείρισης της κοινής γεωργικής πολιτικής και την καθιέρωση
κατάλληλων φυτοϋγειονοµικών και κτηνιατρικών ελέγχων, ιδίως στα σύνορα, καθώς και
τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους.

Η Σλοβενία σηµείωσε ικανοποιητική πρόοδο στον τοµέα της αλιείας και η κατάσταση
είναι εν γένει ικανοποιητική. Στον τοµέα αυτό οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν
στη θέσπιση της εκκρεµούσας νοµοθεσίας και στην περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας
εφαρµογής και επιβολής.
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Περαιτέρω πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα των µεταφορών µε τη δηµιουργία νέων
θεσµών. Η κατάσταση εν γένει είναι καλή, ωστόσο υπήρξαν ορισµένες καθυστερήσεις
στο σιδηροδροµικό τοµέα. Η Σλοβενία πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση
της νοµοθετικής ευθυγράµµισης και στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας.
Συνεχίστηκαν και προχώρησαν οι προετοιµασίες στον ενεργειακό τοµέα. Χρειάζεται να
ενισχυθεί περαιτέρω η διοικητική ικανότητα, ιδίως σε ό,τι αφορά τον ρυθµιστικό φορέα
και την αρχή πυρηνικής ασφάλειας. Ο φορέας αυτός πρέπει de iure να είναι ανεξάρτητος
από την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας.

Η Σλοβενία σηµείωσε πολύ καλή πρόοδο από την τελευταία περιοδική έκθεση σε ό,τι
αφορά τον καθορισµό των δοµών που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή της
περιφερειακής πολιτικής και εξελίσσονται οι προετοιµασίες για την εφαρµογή των
διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου συνοχής. Οι προετοιµασίες αυτές συνεχίζονται,
µεταξύ άλλων, η τεχνική προετοιµασία έργων που είναι επιλέξιµα για κοινοτική
χρηµατοδότηση. Προχώρησε σηµαντικά η νοµοθετική ευθυγράµµιση κατά το παρελθόν
έτος στον τοµέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, ιδίως µε τη θέσπιση
του νόµου για τις εργασιακές σχέσεις. Συνολικά η κατάσταση είναι καλή στον τοµέα
αυτό και οι προσπάθειες πρέπει τώρα να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ικανότητας
εφαρµογής για το κεκτηµένο που αφορά την επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια, µεταξύ
άλλων στην ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας.

Μετά την θέσπιση σηµαντικής νέας νοµοθεσίας, πέρσι, το επίπεδο ευθυγράµµισης στον
τοµέα του περιβάλλοντος ανήλθε σηµαντικά. Η Σλοβενία πρέπει τώρα να επικεντρωθεί
στην ολοκλήρωση της µεταφοράς οριζόντιας νοµοθεσίας, τη µεταφορά της οδηγίας για
την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και στη διασφάλιση επαρκών
επενδύσεων για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή του περιβαλλοντικού κεκτηµένου. Αν και
έχει προχωρήσει η ευθυγράµµιση σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών και της
υγείας, χρειάζεται ωστόσο να ολοκληρωθεί η ευθυγράµµιση και να βελτιωθεί η
διοικητική ικανότητα.

Σηµειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος κατά το παρελθόν έτος στον ταχυδροµικό τοµέα, µε
την θέσπιση του νόµου περί ταχυδροµείων και εξελίσσονται οι προετοιµασίες για την
ένταξη. Η προσοχή πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στην αύξηση του ανταγωνισµού στον
τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Είναι καλό το επίπεδο ετοιµασίας στον πολιτιστικό και
οπτικοακουστικό τοµέα, ωστόσο η Σλοβενία πρέπει να ολοκληρώσει τη νοµοθετική
ευθυγράµµιση και να ενισχύσει τους θεσµούς.

Η Σλοβενία συνέχισε να προοδεύει στις ετοιµασίες για την ένταξη στον χώρο της
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, ιδίως µε τη δηµιουργία νέων θεσµών. Έχει
προχωρήσει η νοµοθετική ευθυγράµµιση αλλά πρέπει ακόµη να ολοκληρωθεί, ιδίως για
το άσυλο και την µετανάστευση. Πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι θεσµοί και η
Σλοβενία πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αναβάθµιση της ικανότητας
και της υποδοµής για τη διαχείριση των συνόρων, σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης
Σένγκεν, ιδίως στα σηµεία που θα αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Σηµειώθηκε πολύ καλή πρόοδος από την τελευταία περιοδική έκθεση σε ό,τι αφορά τον
χρηµατοοικονοµικό έλεγχο και έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά οι σχετικές
προετοιµασίες. Η Σλοβενία πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στην αποτελεσµατική
εφαρµογή και στην διασφάλιση της προβλεπόµενης ενίσχυσης της διοικητικής
ικανότητας σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό χρηµατοοικονοµικό έλεγχο στο δηµόσιο τοµέα.
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Ενισχύθηκε περαιτέρω κατά την περίοδο αναφοράς η διοικητική ικανότητα της
Σλοβενίας για την εφαρµογή του κεκτηµένου. Έχουν πλέον συσταθεί οι περισσότεροι
θεσµοί που είναι αναγκαίοι για την εφαρµογή του κεκτηµένου και η προσοχή πρέπει να
επικεντρωθεί στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων ώστε να µπορούν να επιτελέσουν
το έργο τους. Η Σλοβενία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, τη
γεωργία, την αλιεία, τις σιδηροδροµικές µεταφορές, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες,
τα πολιτιστικά και οπτικοακουστικά θέµατα, το περιβάλλον, την προστασία των
καταναλωτών και της υγείας, και τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις δοµές που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή του
κεκτηµένου, το οποίο θα εφαρµόζεται κατά την ένταξη, ιδίως σε ό,τι αφορά την υγιή και
αποτελεσµατική διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων.

Κατά τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις έκλεισαν προσωρινά 28 κεφάλαια. Η Σλοβενία εν
γένει εκπληρώνει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στις διαπραγµατεύσεις. Ωστόσο,
σηµειώθηκαν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την κατάργηση των περιορισµών στις άµεσες
ξένες επενδύσεις που αφορούν ταµεία επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισης, τη
δηµιουργία του νηολογίου αλιευτικών πλοίων, τη δηµιουργία της νοµοθετικής βάσης για
την αναδιάρθρωση των σιδηροδρόµων και τη µεταφορά της οδηγίας για την
ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Πρέπει να διευθετηθούν τα ζητήµατα
αυτά.

Λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο που επετεύχθη από τη γνώµη, το επίπεδο της
ευθυγράµµισης και τη διοικητική ικανότητα που επέτυχε µέχρι σήµερα η Σλοβενία,
καθώς και το ιστορικό της που αφορά την εκπλήρωση των δεσµεύσεων που ανέλαβε στις
διαπραγµατεύσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Σλοβενία θα είναι ικανή να αναλάβει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα µέλους σύµφωνα µε το προβλεπόµενο
χρονοδιάγραµµα. Κατά την περίοδο που µεσολαβεί µέχρι την ένταξη, η Σλοβενία πρέπει
να συνεχίσει τις προετοιµασίες της σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε στις
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις.

Τουρκία

Η απόφαση για το καθεστώς της Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας στο Ελσίνκι το 1999,
ενθάρρυνε την Τουρκία να προβεί σε σειρά ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων. Εισήχθη
σηµαντική συνταγµατική µεταρρύθµιση τον Οκτώβριο του 2001 για να ενισχυθούν οι
διασφαλίσεις σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες και
να περιοριστούν οι περιπτώσεις επιβολής της θανατικής ποινής. Το Νοέµβριο 2001
θεσπίστηκε ένας νέος αστικός κώδικας. Τον Φεβρουάριο, Μάρτιο και Αύγουστο 2002
εγκρίθηκαν τρεις µεταρρυθµιστικές δέσµες. Άρθηκε η θανατική ποινή κατά τη διάρκεια
ειρήνης. Έχει πλέον αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις δύο επαρχίες στο
νοτιοανατολικό τµήµα της χώρας και λήφθηκε η απόφαση για την άρση της στις δύο
επαρχίες όπου εξακολουθεί να ισχύει, µέχρι το τέλος του έτους.

Η έγκριση των µεταρρυθµίσεων αυτών αποτελεί ένα σηµαντικό δείγµα της
αποφασιστικότητας της πλειοψηφίας των τούρκων πολιτικών ηγετών να κινηθούν προς
την περαιτέρω ευθυγράµµιση µε τις αξίες και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
µεταρρυθµίσεις του Αυγούστου εγκρίθηκαν µέσα σε δύσκολες πολιτικές και οικονοµικές
συνθήκες και είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, δεδοµένου ότι προσκρούουν σε κατά
παράδοση ευαίσθητα ζητήµατα.
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Συνεχίζεται η µεταρρύθµιση σε ό,τι αφορά τις φυλακές και σηµειώθηκε πρόοδος στη
βελτίωση των υλικών συνθηκών. Έχουν τεθεί πλέον σε λειτουργία φορείς
παρακολούθησης και το νέο σύστηµα δικαστών εκτέλεσης. Εκτελείται σειρά συστάσεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων. Ωστόσο, παρόλη την
πρόοδο παραµένουν ορισµένα προβλήµατα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κράτησης στις
φυλακές τύπου F.

Ο περιορισµός του χρόνου προφυλάκισης (αστυνοµική κράτηση) συνιστά θετική εξέλιξη
στο πλαίσιο της καταπολέµησης των βασανιστηρίων. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν είναι
δυνατή η άµεση πρόσβαση σε δικηγόρο σηµαίνει ότι συνεχίζεται η µυστική κράτηση
αυτών που έχουν καταδικαστεί από δικαστήρια κρατικής ασφάλειας. Σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να ισχύουν µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα κράτησης.
Είναι συνεχείς οι ισχυρισµοί που προβάλλονται για βασανιστήρια και κακή µεταχείριση
και είναι περιορισµένη η πρόοδος σε ό,τι αφορά την ποινική δίωξη αυτών οι οποίοι
κατηγορούνται για παρόµοιες καταχρήσεις.

Η δέσµη µεταρρύθµισης του Αυγούστου προβλέπει τη δυνατότητα να δικαστούν εκ νέου
άτοµα, των οποίων οι πεποιθήσεις, κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παραβιάζουν την ευρωπαϊκή σύµβαση για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες.

Η αλλαγή που επήλθε στο άρθρο 159 του τουρκικού ποινικού κώδικα σηµαίνει ότι η
έκφραση γνώµης χωρίς την "πρόθεση" "προσβολής" των κρατικών θεσµών δεν θα
τιµωρείται πλέον µε ποινική κύρωση. Με τις µεταβολές του άρθρου 312 του ποινικού
κώδικα και του νόµου κατά της τροµοκρατίας, του νόµου για τον τύπο, του νόµου για τα
πολιτικά κόµµατα και του νόµου περί οργανώσεων επήλθε κάποια χαλάρωση των
περιορισµών στην ελευθερία έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι, του τύπου και
αναµεταδόσεων.

Με τη δέσµη του Αυγούστου άρθηκαν ορισµένοι περιορισµοί στη νοµοθεσία για τις
αναµεταδόσεις, η οποία εγκρίθηκε εκ νέου από το Κοινοβούλιο τον Μάιο, µετά την
αρνησικυρία του προέδρου. Ωστόσο, συνεχίζεται η ποινική δίωξη συγγραφέων,
δηµοσιογράφων και εκδοτών.

Σηµειώθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, δεδοµένου ότι
τροποποιήθηκε η νοµοθεσία περί οργανώσεων και άρθηκαν ορισµένοι περιορισµοί.
Ωστόσο εξακολουθούν να ισχύουν ποικίλοι λόγοι για την κατάργηση των οργανώσεων.

Παραµένει ο εν γένει περιοριστικός χαρακτήρας της νοµοθεσίας περί οργανώσεων,
µεταξύ άλλων, το σύστηµα προηγούµενης έγκρισης. Οι ξένες οργανώσεις στην Τουρκία
υποβάλλονται σε ορισµένους περιορισµούς και σε αυστηρούς ελέγχους.

Μέρος της δέσµης του Αυγούστου, συνίσταται στο ότι τώρα πλέον επιτρέπονται οι
αναµεταδόσεις και η εκπαίδευση και σε άλλες γλώσσες εκτός από την τουρκική. Παρά
την τροποποίηση του νόµου περί ιδρυµάτων, οι θρησκευτικές µειονότητες εξακολουθούν
να υφίστανται περιορισµούς σε ό,τι αφορά τη νοµική προσωπικότητα, τα δικαιώµατα
ιδιοκτησίας, την κατάρτιση του κλήρου και την εκπαίδευση.

Ο νέος αστικός κώδικας περιέχει διατάξεις µε στόχο τη βελτίωση της ισότητας των
φύλων και την ενίσχυση των διασφαλίσεων που αφορούν την προστασία και τα
δικαιώµατα του παιδιού. Η Τουρκία επικύρωσε τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών το
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1969 για την κατάργηση κάθε µορφής φυλετικής διάκρισης. Ωστόσο, τα συνδικάτα
εξακολουθούν να υφίστανται περιορισµούς και συνεχίζεται η παιδική εργασία.
Εξακολουθεί να εφαρµόζεται η νοµοθεσία η οποία προβλέπει µειωµένη ποινή για
εγκλήµατα συναφή µε "φόνους για λόγους τιµής".

Συνεχίζεται η µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος. Περιορίστηκε η αρµοδιότητα
των δικαστηρίων κρατικής ασφάλειας και µειώθηκε το διάστηµα προφυλάκισης.
Ωστόσο, η λειτουργία των δικαστηρίων αυτών δεν ευθυγραµµίζεται µε τα διεθνή
πρότυπα. Υπάρχουν συνεχείς αναφορές σύµφωνα µε τις οποίες τα δικαστήρια δεν
ενεργούν πάντα κατά τρόπο ανεξάρτητο και συνεκτικό. Πραγµατοποιήθηκαν µαθήµατα
επιµόρφωσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα για δικαστές και ανώτερα στελέχη επιβολής
του δικαίου.

Πέρσι, αναλήφθηκε σειρά πρωτοβουλιών για τη µεγαλύτερη διαφάνεια στο δηµόσιο βίο
της Τουρκίας. Ωστόσο, η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα. ∆εν
έχουν ακόµη επικυρωθεί οι συναφείς συµβάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης.

Η άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε δύο επαρχίες στο νοτιοανατολικό τµήµα
της χώρας συνέβαλε στη βελτίωση των συνθηκών της καθηµερινής ζωής στην περιοχή
αυτή. Πρέπει να ενισχυθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην περιφέρεια.

Τέθηκε σε εφαρµογή η συνταγµατική τροποποίηση που επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση
και το ρόλο του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν
φαίνεται να έχουν µεταβάλει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί στην πράξη το Εθνικό
Συµβούλιο Ασφαλείας.

Η Τουρκία εξακολουθεί να υποστηρίζει τις άµεσες συνοµιλίες µεταξύ των ηγετών των
δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, για την επίτευξη πλήρους επίλυσης του κυπριακού
προβλήµατος. Η ΕΕ, σύµφωνα µε τις δηλώσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών, υπογράµµισε ότι η Τουρκία πρέπει να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες
για να ενθαρρύνει την τουρκοκυπριακή ηγεσία να εργαστεί για την επίλυση του
προβλήµατος πριν από το τέλος των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.

Συνεχίστηκε η βελτίωση των σχέσεων µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Συνεχίζονται οι
προσπάθειες για να τεθούν σε εφαρµογή νέα µέτρα που ενισχύουν την εµπιστοσύνη. Τον
Μάρτιο 2002 ξεκίνησαν διερευνητικές επαφές για το Αιγαίο µεταξύ των δύο υπουργών
εξωτερικών.

Συνολικά, η Τουρκία πραγµατοποίησε αξιοσηµείωτη πρόοδο σε ό,τι αφορά την πλήρωση
των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης από την έκδοση της έκθεσης της Επιτροπής το
19988, και ιδίως κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους. Είναι ιδιαίτερα µακρόπνοες οι

                                                

8 Στην έκθεση του 1998, η Επιτροπή συνάγει το συµπέρασµα ότι : "από πολιτικής πλευράς, η αξιολόγηση
υπογραµµίζει ορισµένες ανωµαλίες σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των κρατικών αρχών, συνεχείς
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και σηµαντικές ελλείψεις σε ό,τι αφορά τη µεταχείριση των
µειονοτήτων. Η έλλειψη αστικού ελέγχου του στρατού προκαλεί ανησυχίες. Αυτό φαίνεται από τον κύριο
ρόλο που έχει ο στρατός στον πολιτικό βίο µέσω του Εθνικού Συµβουλίου Ασφαλείας. Πρέπει να
εξευρεθεί µια αστική µη στρατιωτική επίλυση στην κατάσταση που επικρατεί στη νοτιοανατολική
Τουρκία, ιδίως επειδή πολλές από τις παρατηρούµενες παραβιάσεις αστικών και πολιτικών δικαιωµάτων
συνδέονται µε το ζήτηµα αυτό. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη δέσµευση της τουρκικής κυβέρνησης να
καταπολεµήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα ωστόσο η δέσµευση αυτή µέχρι
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µεταρρυθµίσεις που εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2002. Το σύνολο των
µεταρρυθµίσεων αυτών παρέχουν σηµαντική βάση για την ενίσχυση της δηµοκρατίας
και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Τουρκία. Προετοιµάζουν το
έδαφος για περαιτέρω αλλαγές, χάρις στις οποίες οι τούρκοι υπήκοοι θα µπορούν
προοδευτικά να απολαύουν δικαιωµάτων και ελευθεριών αντίστοιχα µε τα επικρατούντα
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, η Τουρκία δεν πληροί πλήρως τα πολιτικά κριτήρια. Πρώτον, οι
µεταρρυθµίσεις περιέχουν σειρά σηµαντικών περιορισµών, που παρατίθενται στην
παρούσα έκθεση, σε ό,τι αφορά την πλήρη απόλαυση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
ελευθεριών. Ιδίως παραµένουν σηµαντικοί περιορισµοί στην ελευθερία έκφρασης,
µεταξύ άλλων, τον γραπτό τύπο και τις εκποµπές, την ελευθερία της ειρηνικής
συνάθροισης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της θρησκείας και το
δικαίωµα της νοµικής αποκατάστασης.

∆εύτερον, πολλές από τις µεταρρυθµίσεις απαιτούν τη θέσπιση ρυθµίσεων ή άλλων
διοικητικών µέτρων, που να ευθυγραµµίζονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ορισµένα από
τα µέτρα αυτά έχουν ήδη θεσπιστεί και άλλα τελούν υπό προετοιµασία. Οι
µεταρρυθµίσεις αυτές για να είναι αποτελεσµατικές πρέπει να εφαρµοστούν στην πράξη
από εκτελεστικά και δικαστικά όργανα σε διάφορα επίπεδα ανά τη χώρα.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απόφαση του Ανώτατου Εκλογικού Συµβουλίου να
παρεµποδίσει τον ηγέτη σηµαντικού πολιτικού κόµµατος να συµµετάσχει στις γενικές
εκλογές της 3ης Νοεµβρίου, δεν συµβαδίζει µε το πνεύµα των µεταρρυθµίσεων.

Τρίτον, πρέπει ακόµη να διευθετηθούν καταλλήλως διάφορα σηµαντικά ζητήµατα που
προκύπτουν στο πλαίσιο των πολιτικών κριτηρίων. Μεταξύ τούτων περιλαµβάνεται
καταπολέµηση των βασανιστηρίων και της κακής µεταχείρισης, ο αστικός έλεγχος του
στρατιωτικού, η κατάσταση των προσώπων που φυλακίζονται επειδή εξέφρασαν µια µη
βίαια γνώµη, και η συµµόρφωση µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Υπό το φως της εµφανούς προόδου που πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια και των
τοµέων όπου πρέπει ακόµη να δοθεί περαιτέρω προσοχή, ενθαρρύνεται η Τουρκία να
συνεχίσει τη µεταρρυθµιστική διαδικασία προς ενίσχυση της δηµοκρατίας και
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κατά το δίκαιο και στην πράξη. Τούτο θα
καταστήσει την Τουρκία ικανή να αντιµετωπίσει τα εµπόδια που παραµένουν για την
πλήρη συµµόρφωση µε τα πολιτικά κριτήρια.

Η Τουρκία σηµείωσε πρόοδο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της οικονοµίας αγοράς, που θα
πρέπει να βελτιώσει την ικανότητά της να αντιµετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και
τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης. Ωστόσο εξακολουθεί να υφίσταται
τις συνέπειες δύο εξαιρετικά αποσταθεροποιητικών οικονοµικών κρίσεων.

                                                                                                                                                
τώρα δεν έχει επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα. Πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία δηµοκρατικής
µεταρρύθµισης την οποία ξεκίνησε η Τουρκία το 1995. Πέρα από τα προβλήµατα αυτά, η Τουρκία πρέπει
να συµβάλει εποικοδοµητικά για την επίλυση όλων των διαφορών µε διάφορες χώρες, µε ειρηνικά µέσα,
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο". Ζητήµατα όπως ο αστικός έλεγχος επί του στρατιωτικού, οι συνεχείς
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα βασανιστήρια καθώς και η έλλειψη προστασίας των
πολιτιστικών δικαιωµάτων αναφέρθηκαν στις επακόλουθες εκθέσεις.
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Μετά από πολλαπλές προσπάθειες σταθεροποίησης της οικονοµίας, το τρέχον
µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα αποφέρει θετικά αποτελέσµατα και ανέκαµψε η ανάπτυξη.
Βελτιώθηκε η φορολογική πειθαρχία και αυξήθηκε σηµαντικά η διαφάνεια των
δηµοσιονοµικών µεγεθών, ενώ µειώνονται οι πληθωριστικές πιέσεις. Περιορίστηκε η
πολιτική παρέµβαση, που αποτελεί την κύρια πηγή της οικονοµικής αστάθειας της
Τουρκίας, και αντιµετωπίζονται οι διαρθρωτικές αδυναµίες, όπως ο ευαίσθητος και µε
στρεβλώσεις τραπεζικός τοµέας. Ενισχύθηκε η ρύθµιση και η εποπτεία της
χρηµατοοικονοµικής αγοράς. Αναλήφθηκαν σηµαντικές ενέργειες για την ελευθέρωση
νευραλγικής σηµασίας αγορών, όπως της γεωργίας και της ενέργειας.

Η Τουρκία για να βελτιώσει τη λειτουργία των αγορών της και την ανταγωνιστικότητά
της πρέπει να συνεχίσει την παρούσα µεταρρυθµιστική διαδικασία για να επιτύχει
µακροοικονοµική σταθερότητα και φορολογική βιωσιµότητα. Σηµαντικές προϋποθέσεις
προς το σκοπό αυτό αποτελούν η περαιτέρω µείωση του χρονίως υψηλού πληθωρισµού
και η διατήρηση της φορολογικής πειθαρχίας. Οι εποπτικοί κανόνες και τα πρότυπα
λογιστικής στον τραπεζικό τοµέα πρέπει να ευθυγραµµιστούν µε τους διεθνείς κανόνες.
Πρέπει να επιταχυνθεί η ιδιωτικοποίηση των κρατικών τραπεζών και επιχειρήσεων και
να ολοκληρωθεί η κατάργηση των ρυθµιστικών παρεµβάσεων στις αγορές. Είναι
σηµαντικό να αυξηθούν οι επενδύσεις σε παραγωγικές χρήσεις και να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην εκπαίδευση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη
του δυναµικού της οικονοµίας. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η εισροή άµεσων ξένων
επενδύσεων µε την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την κατάργηση
των υπολειπόµενων εµποδίων.

Από την έκθεση του 1998, η Τουρκία σηµείωσε πρόοδο σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση
της νοµοθεσίας στους τοµείς που υπάγονται στην τελωνειακή ένωση. Επίσης
σηµειώθηκε πρόοδος σε τοµείς όπως ο τραπεζικός, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας
και της γεωργίας. Αναδιαρθρώθηκε ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας και ευθυγραµµίστηκε
στο χώρο αυτό η διοικητική ικανότητα. Σε άλλους τοµείς ήταν περιορισµένη η πρόοδος.

Κατά το παρελθόν έτος, η Τουρκία προόδευσε περαιτέρω στους τοµείς της εσωτερικής
αγοράς, ιδίως στο χώρο των κρατικών προµηθειών, καθώς και σ'αυτόν της ενέργειας και
της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Ήταν περιορισµένη η πρόοδος σε ό,τι
αφορά την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την εφαρµογή του κεκτηµένου.

Συνολικά, η Τουρκία επέτυχε ικανοποιητικό επίπεδο νοµοθετικής ευθυγράµµισης στους
τοµείς που υπάγονται στην τελωνειακή ένωση, ενώ η ευθυγράµµιση αυτή προχώρησε
λιγότερο σε όλους τους τοµείς. Εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ
του κεκτηµένου και της τουρκικής νοµοθεσίας. Πρέπει να ενισχυθεί η διοικητική
ικανότητα. Χρειάζεται να καταβληθούν σηµαντικές περαιτέρω προσπάθειες.

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά, στο θέµα της ελεύθερης κυκλοφορίας
εµπορευµάτων, άρχισε να ισχύει ο νόµος-πλαίσιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των
προϊόντων που εγκρίθηκε το 2001. ∆ιάφορα τµήµατα νοµοθεσίας εφαρµογής εγκρίθηκαν
σε µία ευρεία σειρά τοµέων. Παραµένουν ουσιαστικά τεχνικά εµπόδια στις συναλλαγές.
Πρέπει να συνεχιστούν οι δραστηριότητες εναρµόνισης σε τοµείς όπως τα είδη
διατροφής, τα φαρµακευτικά και καλλυντικά προϊόντα. Επίσης εναποµένει σηµαντικό
έργο για την σύσταση και βελτίωση της λειτουργίας διαφόρων οργάνων (τυποποίησης,
πιστοποίησης και διαπίστωσης της συµµόρφωσης). Πρέπει να εγκαθιδρυθεί ένα
κατάλληλο σύστηµα επιτήρησης της αγοράς. Παρά την έγκριση νοµοθεσίας-πλαίσιο,
εξακολουθεί να ισχύει η επιτήρηση πριν από τη διάθεση στην αγορά. Οι παρούσες
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προσπάθειες επικεντρώνονται στην κατάρτιση του προσωπικού και τη βελτίωση της
ικανότητας εξοπλισµού των αρµοδίων οργάνων. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές προµήθειες,
ψηφίστηκε νέος νόµος τον Μάιο ο οποίος τροποποιήθηκε στη συνέχεια τον Ιούνιο του
2002. Ο νόµος αυτός αποτελεί ένα βήµα προόδου της Τουρκίας για να ευθυγραµµίσει
τους κανόνες για τις κρατικές προµήθειες µε το κοινοτικό κεκτηµένο. Χρειάζονται
περαιτέρω προσπάθειες για την άρση των ουσιαστικών διαφορών µεταξύ του νέου νόµου
και του κεκτηµένου. ∆εν αναφέρθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία
προσώπων.

Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, παραµένουν σηµαντικοί περιορισµοί
στις ξένες επενδύσεις σε διάφορους τοµείς. Πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην
εφαρµογή της νοµοθεσίας στο χώρο της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες. Έχει προχωρήσει ικανοποιητικά η ευθυγράµµιση της Τουρκίας σε ό,τι
αφορά τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, και σηµειώθηκε περαιτέρω πρόοδος το 2001,
σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα. Στον τοµέα των µη
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, δεν σηµειώθηκε πρόοδος, και πρέπει να γίνουν πολλά
ακόµη για να ευθυγραµµιστεί η τουρκική νοµοθεσία µε το συναφές κεκτηµένο. Στον
τοµέα του εταιρικού δικαίου, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την καταπολέµηση της
πειρατείας και της παραποίησης. Πρέπει να συνεχιστεί περαιτέρω η εφαρµογή της
νοµοθεσίας και πρέπει να καταστεί πλήρως ανεξάρτητο το τουρκικό ινστιτούτο
ευρεσιτεχνίας. Στον τοµέα της πολιτικής ανταγωνισµού, εξακολουθεί να είναι
ικανοποιητική η εφαρµογή των αντιµονοπωλιακών διατάξεων. ∆εν σηµειώθηκε πρόοδος
σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση της τουρκικής πολιτικής περί κρατικών ενισχύσεων µε
το κεκτηµένο και πρέπει κατά προτεραιότητα να συσταθεί ανεξάρτητη αρχή για τις
κρατικές ενισχύσεις.

Στη γεωργία, η Τουρκία άρχισε να δηµιουργεί το κτηµατολόγιο και την καταγραφή
ζώντων βοοειδών. ∆εν έχει ξεκινήσει η προετοιµασία συστήµατος διαβατηρίου για τα
φυτά. ∆εν έχουν διευθετηθεί άλλα στοιχεία δυνάµει της σχετικής προτεραιότητας της
εταιρικής σχέσης προσχώρησης. Τελεί υπό εξέλιξη η στρατηγική ευθυγράµµιση σε ό,τι
αφορά την κτηνιατρική και φυτική υγεία. ∆εν βελτιώθηκε η ικανότητα επιβολής. Η
Τουρκία πρέπει να επικεντρωθεί στη µεταφορά, εφαρµογή και επιβολή της κοινοτικής
νοµοθεσίας στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα. Συνολικά, είναι περιορισµένη
η πρόοδος σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο στο χώρο της γεωργίας.

Στον τοµέα της αλιείας, δεν σηµειώθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση µε
την κοινή αλιευτική πολιτική. Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα εκσυγχρονισµένο σύστηµα
νηολόγησης των πλοίων. Εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές διαφορές µε τα κύρια
στοιχεία της αλιευτικής πολιτικής της ΕΚ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πόρων,
την επιθεώρηση και τον έλεγχο, την πολιτική αγοράς και τη διαρθρωτική πολιτική.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική µεταφορών, η Τουρκία επιτάχυνε το αναγκαίο νοµοθετικό
έργο για την υιοθέτηση του κεκτηµένου στις µεταφορές. Πρέπει να βελτιωθεί η
διοικητική ικανότητα για την εφαρµογή και εκτέλεση της σχετικής νοµοθεσίας σε όλους
τους τοµείς. Σε πολλούς τοµείς (ιδίως τις οδικές και θαλάσσιες µεταφορές), είναι
εξαιρετικά τµηµατική η ευθυγράµµιση, και οφείλεται κυρίως στη µεταφορά διεθνών
συµβάσεων στο εσωτερικό δίκαιο.

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, άρχισε η ευθυγράµµιση για τους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης και τον ΦΠΑ και σηµειώθηκε κάποια πρόοδος σε ό,τι αφορά τους
συντελεστές και άλλες απαλλαγές. Σε ό,τι αφορά την έµµεση φορολογία, απαιτούνται
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σηµαντικές περαιτέρω προσπάθειες, σε ό,τι αφορά την άµεση φορολογία, η Τουρκία
πρέπει να βελτιώσει την είσπραξη των άµεσων φόρων και να καταργήσει µέτρα που
εισάγουν διακρίσεις. Συνολικά, έχει εν µέρει µόνο επιτευχθεί ευθυγράµµιση µε το
κεκτηµένο στο χώρο της άµεσης και έµµεσης φορολογίας. Σε ό,τι αφορά την τελωνειακή
ένωση, η ευθυγράµµιση είναι µεγάλη στα χαρτιά αλλά πολύ µικρή στην πράξη.

Στους περισσότερους τοµείς, η στατιστική υποδοµή της Τουρκίας παραµένει πολύ
διαφορετική από αυτήν της ΕΕ. Ξεκίνησε πρόσφατα συνεργασία µεταξύ των τουρκικών
αρχών και της στατιστικής υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ξεκίνησε η
ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο και απαιτούνται σηµαντικές προσπάθειες.

Αναλήφθηκαν ενέργειες στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης, οι οποίες
όµως δεν συµφωνούν πάντα πλήρως µε το κεκτηµένο. Πρέπει επειγόντως να
αναπτυχθούν και να ενισχυθούν οι προϋποθέσεις για έναν πραγµατικό κοινωνικό
διάλογο σε όλα τα επίπεδα. Ενώ πραγµατοποιήθηκε κάποια πρόοδος, ωστόσο τα
περισσότερα τµήµατα της τουρκικής νοµοθεσίας δεν έχουν ευθυγραµµιστεί µε το
κεκτηµένο.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, επετεύχθη σηµαντική πρόοδος στους τοµείς του ηλεκτρικού
και του φυσικού αερίου. Προχώρησε η εκτέλεση των δύο κυρίων νόµων που
θεσπίστηκαν πέρσι και σηµειώθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά τη σύσταση ανεξάρτητης
ρυθµιστικής αρχής για τον τοµέα του ηλεκτρικού και του αερίου. Τελεί υπό εξέλιξη µε η
ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες.

Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, δεν σηµειώθηκε πρόοδος στην ελευθέρωση της
αγοράς κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και στην εφαρµογή του νοµικού πλαισίου
σχετικά µε τους κυρίαρχους φορείς εκµετάλλευσης. Σηµειώθηκε πρόοδος στην θέσπιση
νέας νοµοθεσίας που αφορά τη χορήγηση αδειών, τη διασύνδεση και, σε ορισµένο
βαθµό, τις καθολικές υπηρεσίες. Χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση
της διοικητικής ικανότητας της τηλεπικοινωνιακής αρχής, ιδίως σε ό,τι αφορά τους
ανθρώπινους πόρους και την κατάρτιση. Συνολικά, είναι περιορισµένη ακόµη η
ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική στον πολιτιστικό και οπτικοακουαστικό τοµέα, ο νέος νόµος
περί αναµεταδόσεων δεν συµφωνεί µε το κεκτηµένο. Συνολικά, παραµένει περιορισµένη
η ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο.

Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική, ολοκληρώθηκε η προετοιµασία εκ µέρους της
Τουρκίας ενός προσωρινού χάρτη, για τον σκοπό της περιφερειακής ανάπτυξης,
σύµφωνα µε τα κριτήρια ταξινόµησης NUTS, και εγκρίθηκε από την EUROSTAT.
Ωστόσο, δεν άρχισε ακόµη να χρησιµοποιείται η κατάταξη αυτή για τις πολιτικές
σχεδιασµού και τις περιφερειακές πολιτικές. ∆εν έχει αναπτυχθεί αποτελεσµατική
στρατηγική περιφερειακής πολιτικής σύµφωνη µε τα πρότυπα της ΕΕ. Συνολικά,
παραµένει περιορισµένη η ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο.

Στον τοµέα του περιβάλλοντος, θεσπίστηκε νοµοθεσία για να υπάρξει ευθυγράµµιση µε
την οδηγία που αφορά την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου. Αναλήφθηκαν
ενέργειες για την ανάπτυξη σχεδίου χρηµατοδότησης των επενδύσεων. Η θέσπιση νέου
κανονισµού για την επιθεώρηση του περιβάλλοντος συνιστά µια θετική ενέργεια για την
αύξηση της τουρκικής διοικητικής ικανότητας προς εφαρµογή του κεκτηµένου.
Συνολικά, παραµένει περιορισµένη η ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο.
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Σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών και της υγείας, είναι περιορισµένη η
ευθυγράµµιση και χρειάζονται ουσιαστικές προσπάθειες για την ευθυγράµµιση της
νοµοθεσίας και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της ενηµέρωσης των
καταναλωτών.

Στο χώρο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, καταβλήθηκαν προσπάθειες
για την καλύτερη ενηµέρωση σχετικά µε τη νοµοθεσία και τις πρακτικές της ΕΕ, ιδίως
σε θέµατα όπως το άσυλο και η παράνοµη µετανάστευση. Αναλήφθηκαν περαιτέρω
ενέργειες για την ενίσχυση της καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος, του
λαθρεµπορίου και της διαφθοράς. ∆ηµιουργήθηκε η νοµική βάση για την καταπολέµηση
της σωµατεµπορίας. Ξεκίνησε η ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο, ιδίως σε ό,τι αφορά την
πολιτική θεωρήσεων, ωστόσο χρειάζονται σηµαντικές περαιτέρω προσπάθειες. Πρέπει
να ενισχυθεί δραστικά η καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης.

Σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, πρέπει να συνεχιστεί η υιοθέτηση του συστήµατος
γενικευµένων προτιµήσεων.

Σε ό,τι φορά τον χρηµατοοικονοµικό έλεγχο, πρέπει να βελτιωθούν οι µηχανισµοί
δηµοσιονοµικού και χρηµατοοικονοµικού ελέγχου στο εξωτερικό της τουρκικής
διοίκησης. Εν γένει, έχει ξεκινήσει η ευθυγράµµιση µε το κεκτηµένο και χρειάζεται να
καταβληθούν σηµαντικές περαιτέρω προσπάθειες.

Πρέπει να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα σε διαφόρους τοµείς, για να διασφαλιστεί η
αποτελεσµατική εφαρµογή και επιβολή του κεκτηµένου. Απαιτείται σηµαντική
µεταρρύθµιση σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, αυτό
συνεπάγεται τη δηµιουργία νέων δοµών, για παράδειγµα στο χώρο των κρατικών
ενισχύσεων και της περιφερειακής ανάπτυξης. Σε ορισµένους τοµείς συγκροτήθηκαν νέα
ρυθµιστικά όργανα. Πρέπει να εξασφαλιστεί η αυτονοµία τους και παράλληλα να τους
διατεθούν επαρκείς ανθρώπινοι και οικονοµικοί πόροι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ"

Το κεφάλαιο "λοιπά θέµατα" δεν τυγχάνει της ιδίας µεταχείρισης µε τα άλλα κεφάλαια
διαπραγµατεύσεων. Συνιστά κυρίως ένα κεφάλαιο στο οποίο µπορούν να τεθούν σειρά
στοιχείων, για τα οποία δεν υπάρχουν σηµαντικές αµφισβητήσεις, που όµως δεν
µπορούν να περιληφθούν σε άλλα κεφάλαια διαπραγµατεύσεων.

Πρώτον, η συνθήκη ένταξης πρέπει να προβλέπει τους κανόνες που εφαρµόζονται στη
διαχείριση και προοδευτική κατάργηση των προενταξιακών κονδυλίων. Συνολικά,
περίπου € 5 δισεκατ. θα έχουν δεσµευτεί για τα νέα κράτη µέλη δυνάµει των
προγραµµάτων ISPA, SAPARD και PHARE µέχρι το τέλος του 2003, όµως χρειάζεται
ακόµη να συναφθούν οι σχετικές συµβάσεις ή τουλάχιστον να έχουν καταβληθεί τα
ποσά µέχρι τέλους του 2006. Ενώ τα κονδύλια δυνάµει των προγραµµάτων ISPA και
SAPARD θα συνεχιστούν σε ένα παρόµοιο πλαίσιο δυνάµει των ταµείων συνοχής και
αγροτικής ανάπτυξης, η χρηµατοδότηση δυνάµει του PHARE πρέπει να καταργηθεί
µέχρι το 2006. Ορισµένες µεταβατικές ρυθµίσεις, µεταξύ άλλων, κανόνες συναφείς µε
την περαιτέρω µεταφορά αρµοδιότητας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της προενταξιακής
βοήθειας προς τα νέα κράτη µέλη σε ένα διευρυµένο σύστηµα αποκεντρωµένης
εκτέλεσης (EDIS) (µεταξύ άλλων ανθρώπινοι πόροι και προϋποθέσεις για την
αποδέσµευση των κονδυλίων) πρέπει να συµπεριληφθούν στη συνθήκη ένταξης. Η
αποδέσµευση των κονδυλίων PHARE γίνεται υπό τον όρο εφαρµογής του συστήµατος
αποκεντρωµένης εκτέλεσης από τις προσχωρούσες χώρες. Σε ότι αφορά το ISPA, δεν
µπορεί να εφαρµοσθεί η προσέγγιση αυτή, για να µην γίνεται διάκριση µεταξύ των νέων
και των σηµερινών κρατών µελών.

∆εύτερον, πρέπει να οριστεί ακριβέστερα η προβλεπόµενη διευκόλυνση µετάβασης για
ορισµένες δράσεις που αφορούν την ενίσχυση των θεσµών. Για την εφαρµογή των
δράσεων αυτών και επειδή αυτές αποτελούν συνέχεια των δραστηριοτήτων του
προγράµµατος PHARE, η Επιτροπή προτείνει να χρησιµοποιηθούν οι δοµές που
δηµιουργήθηκαν για τα έτη 2004 ως 2006, ήτοι η επιτροπή PHARE και οι εργασίες να
γίνονται µέσω του EDIS που εγκαθιδρύθηκε στα νέα κράτη µέλη. Για να αποφευχθούν οι
επικαλύψεις µε τύπους δράσεων που µπορεί να χρηµατοδοτηθούν µελλοντικά από τα
διαρθρωτικά ταµεία, η Επιτροπή προτείνει στο παρόν στάδιο οι δράσεις για τη
δηµιουργία των θεσµών να περιοριστούν στο εξής :

� ∆ικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις (ενίσχυση του δικαστικού συστήµατος,
συνοριακοί έλεγχοι, στρατηγική κατά της διαφθοράς)·

� Εσωτερική αγορά, µεταξύ άλλων τελωνειακή ένωση·

� Περιβάλλον·

� Κτηνιατρικές υπηρεσίες και δηµιουργία διοικητικής ικανότητας συναφούς µε την
ασφάλεια των τροφίµων·

� Γεωργική διοίκηση και έλεγχος, µεταξύ άλλων, ολοκληρωµένα συστήµατα γεωργικού
ελέγχου·

� Πυρηνική ασφάλεια·
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� Γενική µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης και οριζόντια τεχνική βοήθεια
TAIEX/στατιστικές).

Ωστόσο, µπορεί να χρειαστεί να προβλεφθούν και άλλες δράσεις σε ένα µεταγενέστερο
στάδιο, ειδικότερα για να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων.

Τρίτον, όσον αφορά τον παροπλισµό των πυρηνικών εγκαταστάσεων Ignalina στη
Λιθουανία και Bohunice V1 στη Σλοβακία, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των
διαπραγµατεύσεων προβλέπεται η ανάγκη δηµιουργίας ειδικού µηχανισµού για τον
παροπλισµό, προς χρηµατοδότηση κοινοτικής στήριξης των εν λόγω δραστηριοτήτων,
τουλάχιστον µέχρι το έτος 2006. Η Επιτροπή πρότεινε, στα πλαίσια της ανακοίνωσης της
της 30ής Ιανουαρίου 2002, την ετήσια δέσµευση ποσού 70 εκατ. € σε ετήσια βάση από
το 2004 µέχρι το 2006, για τον παροπλισµό της Ignalina. Επιπλέον, η Επιτροπή ανέφερε
ότι ποσά τα οποία θα είχαν διαφορετικά διατεθεί δυνάµει του προγράµµατος PHARE, θα
πρέπει να δεσµευτούν από το κονδύλιο 3 του προϋπολογισµού µετά τη διεύρυνση. Τα
εκτιµώµενα αριθµητικά στοιχεία θα επανεξεταστούν, εφόσον χρειάζεται, µε βάση τις
δαπάνες για τις δραστηριότητες που αφορούν τον παροπλισµό των πυρηνικών σταθµών
Bohunice και Ignalina.

∆εδοµένου ότι η χρηµατοδότηση των εν λόγω δραστηριοτήτων αποτελεί συνέχεια
δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του προγράµµατος PHARE, η Επιτροπή
θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν ετήσιες δηµοσιονοµικές αποφάσεις σχετικά µε τη διάθεση
της κοινοτικής στήριξης των προσπαθειών παροπλισµού, όπως και κατά το παρελθόν, σε
συνεννόηση µε την επιτροπή διαχείρισης PHARE. Η προσέγγιση αυτή θα εξασφαλίσει
επίσης επαρκή χρόνο για την προετοιµασία της αναγκαίας νοµικής βάσης για τη
χορήγηση κοινοτικής στήριξης σε ότι αφορά τις δραστηριότητες οριστικής παύσης
λειτουργίας για τον σταθµό Ignalina,που προβλέπονται για τις επόµενες δηµοσιονοµικές
προοπτικές. Η Επιτροπή προτείνει, η εν λόγω ανάληψη υποχρέωσης να προβλεφθεί σε
πρωτόκολλο συνηµµένο στην πράξη που αφορά τους όρους ένταξης.

Τέταρτον, πρέπει να συµπεριληφθούν στη συνθήκη σειρά δηλώσεων, πρωτοκόλλων και
συµπληρωµατικών στοιχείων.

Για παράδειγµα, σε ό,τι αφορά την πυρηνική ασφάλεια, οι δεσµεύσεις που ανέλαβαν η
Λιθουανία και η Σλοβακία για την έγκαιρη παύση λειτουργίας των σταθµών Ignalina και
Bohunice V1 πρέπει να περιληφθούν στην πράξη που αφορά τους όρους ένταξης.

Πέµπτον, νοµική βάση για τη διευκόλυνση για το βόρειο τµήµα της Κύπρου, ώστε να
υποστηριχθεί µια πολιτική επίλυση.
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ 3: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που έχουν επικυρώσει οι
υποψήφιες χώρες,

15 Σεπτεµβρίου 2002

Προσχώρηση στις εξής συµβάσεις
και πρωτόκολλα

BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SK SI TK

ΕΣ∆Α (Ευρωπαϊκή σύµβαση
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα)

X X X X X X X X X X X X X

Πρωτόκολλο 1 (δικαίωµα
ιδιοκτησίας)

X X X X X X X X X X X X X

Πρωτόκολλο 4 (ελευθερία
κυκλοφορίας και άλλα)

X X X X X X X X X X X X O

Πρωτόκολλο 6 (θανατική ποινή) X X X X X X X X X X X X O

Πρωτόκολλο 7 (ne bis in idem) X X X X X X X O O X X X O

Ευρωπαϊκή σύµβαση για την
πρόληψη των βασανιστηρίων

X X X X X X X X X X X X X

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός
Χάρτης

O X X O X X O X X O X O X

Αναθεωρηµένος ευρωπαϊκός
κοινωνικός χάρτης

X X O X O O X O O X O X O

Σύµβαση-πλαίσιο για τις
εθνικές µειονότητες

X X X X X O X X X X X X O

∆ΣΑΠ∆(∆ιεθνής συµφωνία για
τα αστικά και πολιτικά
δικαιώµατα)

X X X X X X X X X X X X O

Προαιρετικό πρωτόκολλο στη
∆ΣΑΠ∆ (δικαίωµα ατοµικής
επικοινωνίας)

X X X X X X X X X X X X O

∆εύτερο προαιρετικό
πρωτόκολλο στη ∆ΣΑΠ∆
(θανατική ποινή)

X X O O X O X X O X X X O

∆ιεθνής Συµφωνία ∆ΣΟΚΠ∆
(∆ιεθνής Συµφωνία για τα
Οικονοµικά, Κοινωνικά και
Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα)

X X X X X X X X X X X X O

ΣΚΒ (Σύµβαση κατά των
βασανιστηρίων)

X X X X X X X X X X X X X

ΣΚΦ∆ (Σύµβαση για την
κατάργηση κάθε µορφής
φυλετικών διακρίσεων)

X X X X X X X X X X X X O

ΣΚ∆Γ (Σύµβαση για την
κατάργηση κάθε µορφής
διακρίσεων έναντι των γυναικών)

X X X X X X X X X X X X X

Προαιρετικό πρωτόκολλο στην O X X O X O O O O O X O O
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ΣΚ∆Γ

Σ∆Π (Σύµβαση για τα
δικαιώµατα του παιδιού)

X X X X X X X X X X X X X

X = Κυρωθείσα σύµβαση

O = Μη κυρωθείσα σύµβαση

BG=Bουλγαρία· CY=Κύπρος· CZ=Τσεχική ∆ηµοκρατία· EE=Eσθονία· HU=Ουγγαρία· LV=Λετονία· LT=Λιθουανία·
MT=Μάλτα· PL=Πολωνία· RO=Ρουµανία· SK= Σλοβακική ∆ηµοκρατία· SV=Σλοβενία· T=Tουρκία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΧΕ∆ΙΑ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ PHARE TO 1998-2002*

                Τοµέας

Υποψήφια
Χώρα

Γεωργία
(µεταξύ άλλων
κτηνιατρικά και
φυτοϋγειονοµι-

κά έργα)

Περιβάλλον ∆ηµόσια
οικονοµικά (µεταξύ
άλλων φορολογία,

τελωνεία,
εσωτερική αγορά,

κ.λπ.)

∆ικαιοσύνη
και

εσωτερικές
υποθέσεις

Κοινωνική
πολιτική

Περιφερειακή
ανάπτυξη και
προετοιµασία

για τα
διαρθρωτικά

ταµεία

Λοιπά Σύνολο

Βουλγαρία   13   11   15   17   2   4   2   64
Κύπρος   –   –     1     1 – – –     2
Τσεχική ∆ηµ.     7   10   16   19 15   6   7   80
Εσθονία     8     4     8     8   7   3   1   39
Ουγγαρία   12   11   12   10   8   4   3   60
Λετονία     4     3   13     7   2   4   3   36
Λιθουανία     7     2   12   12   6   3   8   50
Μάλτα     4     1     1     1   1   1   1   10
Πολωνία   27   12   36   16 12 19 12 134
Ρουµανία   11     6   26   22   9 15   6   95
Σλοβακική ∆ηµ.     9     9   10   17   6   3   7   61
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Σλοβενία     9     1   11     8   3   5   3   40
Τουρκία     2     1     1     6 – –   3   13
Σύνολο 113   71 162 144 71 67 56 684
*) Ενδεχόµενες αλλαγές στον αριθµό των έργων για το 2002
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 1998-2002* ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
ΩΣ ΚΥΡΙΟΙ Ή ΕΤΑΙΡΟΙ

Χώρα     A    B      D   DK     E   FIN      F EL   IRL      I    NL     P     S    UK Σύνολο

BG   7 – 21   2   6 – 10   6   2   1   4  –   4   9       72
CY – – –   1   1 – –   1 – – –  –  – –         3
CZ   5 – 23   4   7   2 15   1   3   4 12 1   3 22    102
EE – – 11 – – 11   4   1   4   1   4  –   8   3       47
HU 11 1 17   5 10   5 14   2   1   4   5  –   7 11       93
LV – 1   7   2   2   5   3   1 – –   1  –   7   4       33
LT – 1 12   9   4   8   6 – –   3   1  – 14   6       64
MT – – – –   2 – – –   1   1 –  –  –   3         7
PL   4 – 33 11 16   5 37   1   3   8 15 1   9 24    167
RO   2 1 15   3 11 – 23   6 – 11   9  –   4 11       96
SK 12 – 18   1   8   2 12   6   2   5   7  –   6   8       87
SI 11 – 13 –   8 –   5   1   2   2   4  –   5   4       55
TR* – – – – – – – – – – –  –  –  – –
Σύνολο 52 4 170 38 75 38 129 26 18 40 62 2 67 105    826 **
*) ∆εν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η επιλογή των εταίρων για αδελφοποίηση για το 2002.

**) Το σύνολο αυτό δεν αντιστοιχεί στον συνολικό αριθµό έργων, σε ορισµένα έργα συµµετέχουν περισσότερα από ένα κράτος µέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

Επανεξετάσεις οµολόγων : αριθµός κινητοποιήσεων πραγµατογνωµόνων ανά
κράτος µέλος

Κράτος µέλος Συνολικός αριθµός
κινητοποίησης

πραγµατογνωµόνων

Αυστρία 71

Βέλγιο 33

∆ανία 41

Φινλανδία 61

Γαλλία 57

Γερµανία 78

Ελλάδα 19

Ιρλανδία 27

Ιταλία 47

Λουξεµβούργο 10

Ολλανδία 61

Πορτογαλία 49

Ισπανία 35

Σουηδία 74

Ηνωµένο Βασίλειο 137

Σύνολο 800
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Επανεξετάσεις οµολόγων που πραγµατοποιήθηκαν από την υπηρεσία TAIEX, Γ∆ ∆ιεύρυνση

Υποψήφια
χώρα

Κεφάλαιο 19

Ελεύθερη
κυκλοφορία
αγαθών

Κεφάλαιο 210

Ελεύθερη
κυκλοφορία
προσώπων

Κεφάλαιο
311

Ελευθερία
παροχής
υπηρεσιών

Κεφάλαιο 712

Γεωργία

Κεφάλαιο
1313

Κοινωνική
πολιτική

Κεφάλαιο
1914

Τηλεπικοι-
νωνίες και
τεχνολογίες
πληροφοριώ
ν

Κεφάλαιο 2215

Περιβάλλον
Κεφάλαιο
2316

Καταναλω-
τές και
προστασία
υγείας

Κεφάλαιο 2417

Συνεργασία
στο χώρο της
δικαιοσύνης
και
εσωτερικών
υποθέσεων

Σύνολο

Βουλγαρία 6 1 1 1 9

Κύπρος 2 6 1 5 1 1 1 1 18

Τσεχική
∆ηµ.

2 6 2 6 1 1 1 1 1 21

Εσθονία 2 6 1 5 1 1 1 1 1 19

Ουγγαρία 2 6 2 7 1 1 1 1 1 22

Λετονία 2 6 1 5 1 1 1 17

Λιθουανία 2 6 1 5 1 1 1 17

Μάλτα 2 6 1 3 1 1 1 1 16

                                                
9 Σύστηµα ταχείας προειδοποίησης για τρόφιµα και ζωοτροφές, καινοτόµα τρόφιµα/ΓΤΟ.
10 Αµοιβαία αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στον ιατρικό τοµέα : γιατροί, οδοντίατροι, φαρµακοποιοί, κτηνίατροι, νοσοκόµες, µαίες.
11 Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, προστασία δεδοµένων (όχι όλα τα θέµατα σε όλες τις χώρες).
12 Βάση δεδοµένων για τα βοοειδή, οπωροκηπευτικά, ΟΣΓΕ, ποσοστώσεις γάλακτος, κτηνιατρική ΣΣΕ, κτηνιατρικές εγκαταστάσεις, οίνος (όχι όλα τα θέµατα σε όλες τις χώρες).
13 Μεταδοτικές ασθένειες
14 Ταχυδροµικές υπηρεσίες
15 Περιβάλλον, µεταξύ άλλων, θέµατα όπως : αέρας, χηµικά, επικίνδυνες για το νερό ουσίες, πόσιµο νερό, ΕΙΑ, ΓΤΟ, ΟΠΕΡ, προστασία της φύσης, νιτρικά άλατα, SEVESO, απόβλητα
16 Γενική ασφάλεια τροφίµων
17 ∆ικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, µεταξύ άλλων, θέµατα όπως: εφαρµογή του σχεδίου δράσης Σένγκεν/εξωτερικά σύνορα, δικαστικό, άσυλο, ναρκωτικά, πολιτική θεωρήσεων, νοµιµοποίηση

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, καταπολέµηση του οικονοµικού και του χρηµατοοικονοµικού εγκλήµατος, απάτη και διαφθορά, αστυνοµική συνεργασία
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Πολωνία 2 6 2 5 1 1 1 187

Ρουµανία 6 2 1 1 10

∆ηµοκρατ
ία της
Σλοβακίας

2 6 1 7 1 1 1 1 20

Σλοβενία 2 6 1 5 1 1 1 1 18

Σύνολο 20 72 13 56 12 4 10 12 6 205
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Επανεξετάσεις οµολόγων πραγµατοποιούµενες από άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και άλλα όργανα

Υποψήφια
χώρα

Κεφάλαιο 418

Ελεύθερη
κυκλοφορία
κεφαλαίων

Κεφάλαιο
1419

Ενέργεια

Κεφάλαιο 2520

Τελωνειακή
ένωση

Κεφάλαιο
2821

Χρηµατο-
οικονοµικός
έλεγχος

Σύνολο

Bουλγαρία 1 1 1 3

Κύπρος 1 1 1 3

Τσεχική
∆ηµ.

1 1 1 3

Εσθονία 1 1 1 3

Ουγγαρία 1 1 1 3

Λετονία 1 1 1 3

Λιθουανία 1 1 1 1 4

Μάλτα 1 1 2

Πολωνία 1 1 1 1 4

Ρουµανία 1 1 2

Σλοβακική
∆ηµ.

1 1 1 3

                                                
18 Επανεξετάσεις οµολόγων πραγµατοποιούµενες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
19 Επανεξέταση οµολόγων στο χώρο της πυρηνικής ασφάλειας πραγµατοποιούµενη υπό την αιγίδα της οµάδας εργασίας του Συµβουλίου για τα ατοµικά θέµατα της ΕΕ
20 Επανεξέταση οµολόγων στον τελωνειακό χώρο χρηµατοδοτούµενη µέσω του προγράµµατος τελωνεία 2002
21 Επανεξέταση οµολόγων στον χώρο του εσωτερικού διεθνούς δηµοσιονοµικού ελέγχου, από τη SIGMA



113

Σλοβενία 1 1 1 3

Σύνολο 12 12 9 3 36
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ

Αρ
ιθ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ CY CZECH EST HUN POL SLO BUL LAT LIT MAL ROM SLK

1 Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών * *** 0

2 Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων ** *** 0

3 Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών ~

4 Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων *0

6 Ανταγωνισµός 0 0 0 * 0 0 0 0

7 Γεωργία 0 0 0 0 0 0 *** 0 * 0 * 0 ** 0 ~ *0

8 Αλιεία

9 Μεταφορές 0 * 0 *0

10 Φορολογία ** * *0 ** 0

11 ΟΝΕ *** ***

12 Στατιστικές

13 Κοινωνική πολιτική και απασχόληση

14 Ενέργεια ** 0 *** 0

15 Βιοµηχανία ****

16 Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις

17 Επιστήµη και έρευνα

18 Εκπαίδευση και κατάρτιση

19 Τηλεπικοινωνίες 0

20 Πολιτισµός και πολιτική στον
οπτικοακουστικό τοµέα

0

21 Περιφερειακή πολιτική ** 0 * * *** 0 *

22 Περιβάλλον ** 0 * *** 0
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23 Καταναλωτές και προστασία της υγείας

24 ∆ικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις * 0 * *** 0 *

25 Τελωνειακή ένωση * *0 *     0

26 Εξωτερικές σχέσεις

27 Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας

28 ∆ηµοσιονοµικός έλεγχος * ***0

29 Χρηµατοοικονοµικές και δηµοσιονοµικές
διατάξεις

0 0 0 0 0 0 ** 0 *0 *0 *0 ~ 0

30 Θεσµοί 0 0 *** 0 ~ ***

31 Λοιπά ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ανοικτά κεφάλαια (1) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27 30

Κεφάλαια που έχουν κλείσει (2) 28 25 28 26 27 28 22 27 28 25 13 27

Κεφάλαια που παραµένουν ανοικτά (3)+        3        6         3       5        4       3       9        4        3        7      18        4

0  : Κεφάλαια ανοικτά, υπό διαπραγµάτευση· κενό: κεφάλαιο προσωρινά κλειστό·
~  : Το κεφάλαιο δεν έχει ακόµη ανοίξει για διαπραγµατεύσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (2001)

Περι-
οχή

Πληθυσµός Πυκνότητα ΑΕγχΠ σε ΜΑ∆ (Μονάδες αγοραστικής δύναµης)(1)(2) Ποσοστιαία
αλλαγή ΑΕγχΠ

Γεωργία

1000
χλµ²

Εκατ.

Κάτοικοι

Κάτοικοι /
χλµ²

ΜΑ∆ δισεκατ. € ΑΕγχΠ κατά
κεφαλήν

€

ΑΕγχΠ κατά κεφαλήν

% µέσος όρος της ΕΕ

% %
ακαθά-
ριστη
προστι-
θέµενη
αξία

%

απασχόληση

Bουλγαρία 111 7.9 71 51.5 6,500 28 4.0 13.8 26.7

Κύπρος 9 0.8 82 14.1 18,500 80 4.0 3.9 4.9

Τσεχική
∆ηµ.

79 10.2 130 136.0 13,300 57 3.3 4.2 4.6

Εσθονία 45 1.4 30 13.4 9,800 42 5.0 5.8 7.1

Ουγγαρία 93 10.2 110 121.3 11,900 51 3.8 4.3(4) 6.1

Λετονία 65 2.4 36 18.1 7,700 33 7.7 4.7 15.1

Λιθουανία 65 3.5 53 30.3 8,700 38 5.9 7.0 16.5

Μάλτα 0.3 0.4 1,250 4.6 (3) 11,700 (3) 55(3) -0.8 2.4 2.2

Πολωνία 313 38.6 124 355.5 9,200 40 1.1 3.4 19.2

Ρουµανία 238 22.4 94 132.2 5,900 25 5.3 14.6 44.4

Σλοβακία 49 5.4 110 59.7 11,100 48 3.3 4.6 6.3

Σλοβενία 20 2.0 98 31.9 16,000 69 3.0 3.1 9.9
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Τουρκία 775 68.6 89 356.8 5,200 22 -7.4 12.1 35.4

Πηγές : Eurostat από εθνικές πηγές.

(1) Η µέθοδος για τον υπολογισµό του ΑΕγχΠ σε ΜΑ∆ έχει προσαρµοστεί, µετά τις εκθέσεις του περασµένου έτους.

Συνεπώς τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιµα.

(2) Για τον υπολογισµό του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, τα στοιχεία που αφορούν το σύνολο του πληθυσµού προέρχονται από εθνικές πηγές, δυνατόν
να διαφέρουν από τις δηµογραφικές στατιστικές.

(3) 1999

(4) 2000
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ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (2001)
Ποσοστό
πληθωρι-
σµού

Ποσοστό ανεργίας Προϋπολογι-
σµός γενικής
κυβέρνησης

Εξωτερικό εµπόριο Τρέχου-
σες

πληρωµές

Άµεσες ξένες
επενδύσεις

Ετήσιος
µέσος όρος

% του εργατικού
δυναµικού (5)

Υπόλοιπο σε

% του ΑΕγχΠ

Εµπορικό ισοζύγιο

εξαγωγών/εισαγω-
γών

%

Εξαγωγές στην
ΕΕ σε ποσοστό
του συνόλου των

εξαγωγών

Εισαγωγές από
την ΕΕ σε
ποσοστό του
συνόλου των
εισαγωγών

Υπόλοιπο
της ΕΕ µε
τις χώρες
(εκατ. €)

Υπόλοιπο
επί % του
ΑΕγχΠ

Απόθεµα
σε € κατά
κεφαλήν

(1) (2)

Καθαρή
εισροή σε
ποσοστό
του

ΑΕγχΠ
(2)

Βουλγαρία 7.4 19.9 1.7 76.3 54.8 49.4 380 -6.0 272 5.1

Κύπρος 2.0 4.0 -3.0(4) 13.0 49.0 55.5 1,670 -4.5 / 1.8

Τσεχική
∆ηµ.

4.5 8.0 -5.5 91.6 68.9 61.8 2,376 -4.7 2,284 8.7

Εσθονία 5.6 12.4 -0.4 77.0 69.4 56.5 19 -6.1 2,084 9.7

Ουγγαρία 9.1 5.7 -4.1 90.5 74.3 57.8 -481 -2.2 1,790(3) 4.7

Λετονία 2.5 13.1 -1.6 57.1 61.2 52.6 466 -9.7 970 2.3

Λιθουανία 1.3 16.5 -1.9 72.1 47.8 44.0 773 -4.8 720 3.7

Μάλτα 2.5 6.5 -7.0 71.8 41.3 63.6 1,304 -4.8 / 8.8

Πολωνία 5.3 18.4 -3.9 71.8 69.2 61.4 8,976 -4.1 952 3.2

Ρουµανία 34.5 6.6 -3.4 73.0 67.8 57.3 967 -5.9 245 2.8(3)

Σλοβακία 10.8(3) 19.4 -5.6 85.5 59.9 49.8 -264 -8.8 521 6.3

Σλοβενία 8.6 5.7 -2.5 91.2 62.2 67.7 1,819 -0.4 1,527 1.9

Τουρκία 57.6 8.5 -28.7 75.8 51.6 44.6 -67 2.3 / 2.2

Πηγές : Eurostat από εθνικές πηγές.
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(1) Τα αριθµητικά στοιχεία υπολογίστηκαν χρησιµοποιώντας τα στοιχεία για τον πληθυσµό από τους εθνικούς λογαριασµούς, που ενδέχεται να
διαφέρουν από εκείνα που χρησιµοποιούνται στις δηµογραφικές στατιστικές.

(2) ∆εδοµένα για το ισοζύγιο πληρωµών.

(3) 2000

(4) Εκτίµηση

(5) Ορισµός της έρευνας για το εργατικό δυναµικό.
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ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ (µέσος όρος 1997/2001)

Αύξηση
του

ΑΕγχΠ

Ποσοστό
πληθωρι
σµού

Ποσοστό ανεργίας Προϋπολογισ
µός γενικής
κυβέρνησης

Εξωτερικ
ό εµπόριο

Τρέχουσε
ς

συναλλαγ
ές

Άµεσες ξένες
επενδύσεις

Μεταβο-
λή %

Ετήσιος
µέσος
όρος

% ενεργού
πληθυσµός (4)

% του
ΑΕγχΠ

Υπόλοιπο
της ΕΕ
µε τη
χώρα

(εκατ. €)

Υπόλοιπο
% του
ΑΕγχΠ

Καθαρές
εισφορές %

του ΑΕγχΠ (1)

Βουλγαρία 2,0 9,8 15,2 0,5 188 -1,5 5,6

Κύπρος 4,2 2,7 4,3 -4,0(3) 1.768 -4,5 1,3

Τσεχική
∆ηµ.

1,1 5,6 7,1 -3,8 2.604 -4,3 7,8

Εσθονία 5,2 6,1 11,5 -0,5 496 -7,8 8,1

Ουγγαρία 4,5 12,4 7,4 -5,4 1.090 -3,4 4,3

Λετονία 6,1 3,9 14,0 -1,7 318 -8,6 5,7

Λιθουανία 3,6 3,3 16,5 -2,9 696 -8,9 4,8

Μάλτα 3,4 3,6 6,0 -8,8 1.358 -7,1 11,9

Πολωνία 4,2 9,9 13,6 -2,8 10.750 -5,4 4,2

Ρουµανία -1,0 46,3 6,2 -4,0 1.050 -5,3 3,5(2)

Σλοβακία 3,3 8,9(2) 15,7 -7,0 48 -7,4 4,4

Σλοβενία 4,2 8,0 6,8 -2,3 1.704 -1,7 1,4

Τουρκία 1,2 69,9 7,3 -15,7 7.398 -0,8 0,8
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Πηγές : Υπολογισµοί της Eurostat και της Επιτροπής από εθνικές πηγές.

(1) Στοιχεία ισοζυγίου πληρωµών.

(2) Μέσος όρος 1997/2000

(3) Κατά µέσο όρο εκτίµηση 1997/2000

(4) Ορισµός της έρευνας για το εργατικό δυναµικό
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