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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Με την από 13ης Νοεµβρίου 2000 επιστολή της, η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο την 
περιοδική της έκθεση σχετικά µε την πρόοδο της Κύπρου προς την προσχώρηση 
(COM(2000) 702 – 1997/2171 (COS)). 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2001, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι 
παρέπεµψε την εν λόγω έκθεση, για εξέταση επί της ουσίας στην Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής και 
για γνωµοδότηση, σε όλες τις ενδιαφερόµενες επιτροπές, επιβεβαίωσε δε την παραποµπή 
προς εξέταση κατά τη συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου 2001 (C5-0602/2000).  

Κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Σεπτεµβρίου 1999, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής όρισε εισηγητή 
τον κ. Jacques F.Poos και επιβεβαίωσε το διορισµό του κατά τη συνεδρίαση της 7ης 
Νοεµβρίου 2000. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 19 Μαρτίου, 19 Ιουνίου και 9 Ιουλίου 2001, η επιτροπή 
εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής καθώς και το σχέδιο έκθεσης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε την πρόταση ψηφίσµατος µε 55 
ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 1 αποχή. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Elmar Brok, πρόεδρος· Catherine 
Lalumière, William Francis Newton Dunn, Βαρόνη Nicholson of Winterbourne, 
αντιπρόεδροι· Jacques F. Poos, εισηγητής· Αλέξανδρος Αλαβάνος (αναπλ. Luigi Vinci), 
Αλέξανδρος Μπαλτάς,  Bastiaan Belder, ο Λόρδος Bethell, Andre Brie, Gunilla Carlsson, 
John Walls Cushnahan, Rosa M. Díez González, Andrew Nicholas Duff (αναπλ. Francesco 
Rutelli), Pere Esteve, Monica Frassoni (αναπλ. Daniel Marc Cohn-Bendit), Michael Gahler, 
Per Gahrton, Gerardo Galeote Quecedo, Cristina García-Orcoyen Tormo (αναπλ. Franco 
Marini), Jas Gawronski, Vitaliano Gemelli (αναπλ. Hugues Martin), Alfred Gomolka, Bertel 
Haarder, Klaus Hänsch, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης (αναπλ. Amalia Sartori), Magdalene 
Hoff, Mary Honeyball (αναπλ. Linda McAvan, σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, 
του Κανονισµού), Γιώργος Κατηφόρης (αναπλ. Sami Naïr), Christoph Werner Konrad 
(αναπλ. Jacques Santer), Ευστράτιος Κόρακας, Armin Laschet (αναπλ. Alain Lamassoure), 
Μινέρβα Μελποµένη Μαλλιώρη (αναπλ. Raimon Obiols i Germà, σύµφωνα µε το άρθρο 153, 
παράγραφος 2, του Κανονισµού), Ιωάννης Μαρίνος (αναπλ. Hans-Gert Poettering, σύµφωνα 
µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), Pedro Marset Campos, Emilio Menéndez 
del Valle, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Arie M. Oostlander, Reino Paasilinna 
(αναπλ. Jacques Santkin), Lennart Sacrédeus (αναπλ. José Pacheco Pereira), Jannis 
Sakellariou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inger Schörling (αναπλ. Joost Lagendijk, 
σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), Jürgen Schröder, Elisabeth 
Schroedter, Ιωάννης Σουλαδάκης, Ursula Stenzel, Gary Titley, Johan Van Hecke, Geoffrey 
Van Orden, Paavo Väyrynen, Demetrio Volcic (αναπλ. Hannes Swoboda), Jan Marinus 
Wiersma, Matti Wuori, Χρήστος Ζαχαράκις, Sabine Zissener (αναπλ. Ingo Friedrich, 
σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού). 
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Οι γνωµοδοτήσεις για την Κύπρο της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού, της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα 
της Γυναίκας και τις Ίσες Ευκαιρίες θα δηµοσιευθούν ξεχωριστά (Μέρος 2 – Α5-0261/2001).  

Οι γενικές γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισµών, της Επιτροπής Ελευθεριών και 
∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 
Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων 
Ενηµέρωσης και Αθλητισµού, καθώς και της Επιτροπής  Συνταγµατικών Υποθέσεων, θα 
δηµοσιευθούν ξεχωριστά (Μέρος 3 – Α5-0251/2001 έως Α5-0262/2001).  

Η έκθεση κατατέθηκε στις 17 Ιουλίου 2001. 

Η προθεσµία για την κατάθεση τροπολογιών θα αναγράφεται στο σχέδιο ηµερήσιας διάταξης 
της περιόδου συνόδου κατά την οποία θα εξετασθεί η έκθεση. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
 
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων (COM(2000) 
702 – C5-0602/2000 - 1997/2171(COS)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

- έχοντας υπόψη την υποψηφιότητα της Κύπρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
υποβλήθηκε στις 3 Ιουλίου 1990 σύµφωνα µε το άρθρο 49 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 

- έχοντας υπόψη τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε τη ∆ηµοκρατία της Κύπρου που 
άρχισαν στις 31 Μαρτίου 1998, 

- έχοντας υπόψη την τρίτη περιοδική έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο που 
έχει σηµειώσει η Κύπρος προς την προσχώρηση (COM(2000) 702 – C5-0602/2000)1, 

- έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής για τη Στρατηγική της ∆ιεύρυνσης σχετικά 
µε την πορεία προς την προσχώρηση κάθε υποψήφιας χώρας (COM(2000) 700)2, 

- έχοντας υπόψη τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Κοπεγχάγης (21 και 22 
Ιουνίου 1993), της Φλωρεντίας (21 και 22 Ιουνίου 1996), του Λουξεµβούργου (12 και 
13 ∆εκεµβρίου 1997), του Ελσίνκι (10 και 11 ∆εκεµβρίου 1999), της Νίκαιας (7-9 
∆εκεµβρίου 2000) και του Γκέτεµποργκ (15-16 Ιουνίου 2001), 

- έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 555/2000 του Συµβουλίου της 13ης Μαρτίου 
2000 σχετικά µε την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής 
για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και τη ∆ηµοκρατία της Μάλτας3, και την εταιρική σχέση 
για την προσχώρηση µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο 
στις 20 Μαρτίου 20004, καθώς και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 390/2001 του Συµβουλίου 
της 26ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά µε την παροχή ενίσχυσης στην Τουρκία στο 
πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής, και ιδίως για τη θέσπιση εταιρικής σχέσης για 
την προσχώρηση5, 

- έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατα του Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 19996 και της 4ης 
Οκτωβρίου 20007 για την πρόοδο της Κύπρου προς την προσχώρηση, 

- έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Κοινοβουλίου της 15ης Νοεµβρίου 20008 σχετικά µε 
την πρόοδο της Τουρκίας προς την προσχώρηση, 

                                                           
1 ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ. 
2 EE C ∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί. 
3 ΕΕ L 68 της 16ης Μαρτίου 2000, σελ. 3. 
4 ΕΕ L 78 της 29ης Μαρτίου 2000, σελ. 10. 
5 ΕΕ L 58 της 28ης Φεβρουαρίου 2001, σελ. 1. 
6 ΕΕ C 219 της 30ής Ιουλίου 1999, σελ. 448. 
7 Κείµενα που εγκρίθηκαν, σηµείο 12. 
8 Κείµενα που εγκρίθηκαν, σηµείο 9. 



RR\446036EL.doc 7/94 PE 302.033 

 EL 

- έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της συνεδρίασης της Μικτής Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής ΕΕ-Κύπρου της 27ης Μαρτίου 2001 στην Λευκωσία 1, 

- έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Κύπρου που συνήλθε 
στις Βρυξέλλες στις 15 Μαΐου 2001, 

- έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 1, του Κανονισµού του, 

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, καθώς και τις γνωµοδοτήσεις 
των άλλων ενδιαφερόµενων επιτροπών (Α5-0261/20001), 

Α. εκτιµώντας ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία (εφεξής αποκαλούµενη η Κύπρος), το µόνο 
κράτος που έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ότι εκπροσωπεί το σύνολο της νήσου, 
ικανοποιεί πλήρως τα πολιτικά και οικονοµικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, έχει 
σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στον τοµέα της έγκρισης του κοινοτικού κεκτηµένου και  
µπορεί, ως εκ τούτου, να ελπίζει στην ταχεία προσχώρηση στην Ένωση, 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Κύπρου διαπραγµατεύεται την ένταξη στην 
ΕΕ εξ ονόµατος όλων των Κυπρίων και ότι, όταν ολοκληρωθούν επιτυχώς οι 
διαπραγµατεύσεις αυτές, ολόκληρη η νήσος και όλοι οι πολίτες της θα αποτελούν από 
νοµική άποψη τµήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Γ. εκτιµώντας ότι η Κύπρος ευρίσκεται στην παράδοξη κατάσταση να είναι υποψήφια για 
προσχώρηση χώρα µε το 37% της επικράτειάς της να τελεί, εδώ και 27 χρόνια, υπό την 
κατοχή της Τουρκίας και ότι µετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου η Λευκωσία 
είναι πλέον η µόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που είναι διαιρεµένη, 

∆. εκτιµώντας ότι η διαδικασία ένταξης και η ίδια η ένταξη θα πρέπει να αξιοποιηθεί µε 
µεγαλύτερη αποφασιστικότητα ως καταλύτης στην προσπάθεια ειρήνευσης που θα 
οδηγήσει στην πολιτική λύση του προβλήµατος της διαίρεσης της νήσου, καθώς και ότι 
η Κύπρος, αν ενοποιηθεί και αποκατασταθεί σ' αυτήν η ειρήνη, θα προσέφερε 
περισσότερη ευηµερία σε ολόκληρο τον πληθυσµό της νήσου και µεγαλύτερη ασφάλεια 
στην περιοχή, 

Ε. υποστηρίζοντας αποφασιστικά το σύνολο των ειρηνευτικών προσπαθειών των 
Ηνωµένων Εθνών, συµπεριλαµβανοµένων και των προτάσεων του Γενικού Γραµµατέα 
του ΟΗΕ τον Νοέµβριο του 2000, ο οποίος πρότεινε τη δηµιουργία κοινού κράτους µε 
ενιαία διεθνή νοµική προσωπικότητα, κυρίαρχου και αδιαίρετου, το οποίο θα έχει 
ενιαία ιθαγένεια και θα κατοχυρώνει τις θεµελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα (το κοινό κράτος θα αποτελείται από δύο συστατικά κράτη, έκαστο των 
οποίων θα διαθέτει µεγάλο βαθµό αυτονοµίας), 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Ντενκτάς, ο οποίος υποστηρίζεται από την Τουρκία, 
αποσύρθηκε µονοµερώς από τον πέµπτο γύρο των εκ του σύνεγγυς συνοµιλιών υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ, οδηγώντας έτσι σε αδιέξοδο τις διαπραγµατεύσεις, και ότι οι 

                                                           
1 Τελική δήλωση ΕΕ-Κύπρου, Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2001. 
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διπλωµατικές προσπάθειες που έχουν αναληφθεί µέχρι στιγµής δεν έχουν οδηγήσει 
στην επανέναρξή τους, 

Ζ. εκτιµώντας ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι και τα κοινοτικά φόρα υψηλού 
επιπέδου που ακολούθησαν κατέδειξαν επανειληµµένως ότι η πολιτική διευθέτηση δεν 
αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ, 
παρόλο που µια τέτοια διευθέτηση πριν από την ένταξη θα ήταν απολύτως επιθυµητή, 

Η. εκτιµώντας ότι η εµπλοκή των διαπραγµατεύσεων παράγει επίσης αρνητικές συνέπειες 
στη διευθέτηση ανθρωπιστικών προβληµάτων όπως η εξαφάνιση µεγάλου αριθµού 
Κυπρίων, συµπεριλαµβανοµένων γυναικών και παιδιών, µετά την τουρκική εισβολή το 
1974, ενώ η Τουρκία επιµένει να µην ανταποκρίνεται στις επανειληµµένες εκκλήσεις 
της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης για ανάληψη 
πρωτοβουλιών, 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση της 10ης Μαΐου 2001 του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων θεωρεί την Τουρκία υπεύθυνη για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο βόρειο τµήµα της Κύπρου, 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν αντέδρασε ακόµη στην απόφαση του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Στρασβούργου, το οποίο την 
έκρινε ένοχη για την παραβίαση των δικαιωµάτων της Ελληνοκύπριας Τιτίνας 
Λοϊζίδου· λαµβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει επιβάλει εµπάργκο σε όλα τα πλοία 
που φέρουν κυπριακή σηµαία, 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η περιοδική έκθεση 2000 κάνει µνεία, για πρώτη φορά, στη 
δύσκολη οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στο βόρειο τµήµα της νήσου και ότι 
εµφανώς µια µεγάλη πλειοψηφία και των δύο κοινοτήτων θα χαιρέτιζε την 
προσχώρηση ολόκληρης της νήσου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Πολιτική κατάσταση 

1. επιβεβαιώνει τη σταθερή υποστήριξή του στις προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα 
των Ηνωµένων Εθνών για την εξεύρεση συνολικής και ταχείας λύσης, καθώς επίσης 
και τη θέση του, γνωστή από µακρού, σύµφωνα µε την οποία µία αποδεκτή λύση 
µπορεί να βασίζεται µόνο στο διεθνές δίκαιο, όπως αναφέρεται στα ψηφίσµατα του 
Συµβουλίου Ασφάλειας των Ηνωµένων Εθνών (ΣΑΗΕ), αν και θα ήταν νοητή µια 
σταδιακή υλοποίηση του κεκτηµένου στο βόρειο τµήµα της νήσου, εάν τούτο 
διευκόλυνε το τέλος της διαίρεσης· 

2. επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 
Ελσίνκι, στα οποία αναφέρεται ότι η επίλυση του Κυπριακού δεν αποτελεί προϋπόθεση 
για την ένταξη· εγκρίνει χωρίς επιφυλάξεις την άποψη του Επιτρόπου κ. Φερχόιγκεν 
σύµφωνα µε την οποία δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν ξεχωριστές διαπραγµατεύσεις µε 
τα δύο τµήµατα του νησιού, ούτε να τεθεί θέµα προσχώρησης των δύο κυπριακών 
κρατών, ούτε προσχώρησης του βόρειου τµήµατος της νήσου µε την προσχώρηση της 
Τουρκίας· 
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3. υπογραµµίζει ότι, εάν η Τουρκία εκτελέσει την απειλή της να προσαρτήσει την Βόρεια 
Κύπρο σε απάντηση στην προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ και ανακηρύξει αυτό το 
βόρειο τµήµα 82η επαρχία της, παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, θα έδινε 
µόνη της τέλος στις φιλοδοξίες της να καταστεί µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

4. καλεί την Τουρκία να θεωρήσει την προσχώρηση της Κύπρου ως µια σηµαντική 
συµβολή όχι µόνο στην ασφαλή ύπαρξη και ανάπτυξη των δύο κοινοτήτων αλλά και 
στην ευηµερία όλων των πολιτών της· η προσχώρηση της Κύπρου, σε συνδυασµό µε 
την αποστρατιωτικοποίηση της νήσου και τις εγγυήσεις ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, θα µπορούσε να αποτελέσει τεράστιο βήµα προς την κατεύθυνση της ειρήνης 
και της σταθερότητας στην περιοχή και θα ενίσχυε την εταιρική σχέση προσχώρησης 
µεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ· 

5. εκφράζει τη λύπη του για την αδικαιολόγητη µονοµερή αποχώρηση του κ. Ντενκτάς 
από τις εκ του σύνεγγυς συνοµιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και του ζητεί επισταµένως 
να δεχτεί την έναρξη ενός νέου γύρου απ’ ευθείας ουσιαστικών συνοµιλιών· 

6. απορρίπτει τη φόρµουλα που χρησιµοποιήθηκε στο εθνικό πρόγραµµα της Τουρκίας 
για την έγκριση του κοινοτικού κεκτηµένου (ΕΠΚΚ) όσον αφορά την Κύπρο, 
φόρµουλα την οποία θεωρεί αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, στο ψήφισµα 3212/74 της  
Γενικής Συνέλευσης και στο ψήφισµα 541 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών, στις προτάσεις του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και στο 
κοινοτικό κεκτηµένο· 

7. εκφράζει, κατά συνέπεια, την ικανοποίησή του για τον «ενισχυµένο πολιτικό διάλογο» 
µεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου 2001, και για το γεγονός 
ότι η ΕΕ συνήψε συµφωνίες εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση µε την Κύπρο και 
την Τουρκία, που αποτελούν θετικές πρωτοβουλίες ικανές να παράσχουν ένα πλαίσιο 
για την επίλυση του κυπριακού ζητήµατος· 

8. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να συµπεριλάβει το θέµα των αγνοουµένων 
στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης µε την Τουρκία και καλεί 
επισταµένως την Τουρκία να συµµορφωθεί πάραυτα στις αποφάσεις, τόσο τις γενικές 
όσο και τις ειδικές, του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων· 

9. ζητεί από την Επιτροπή και το Συµβούλιο να συνεχισθεί η ισχυρή δέσµευση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρύθµιση µε διαπραγµατεύσεις µε σκοπό να τερµατισθεί η 
διαίρεση της νήσου, προσφεύγοντας σε όλα τα κατάλληλα µέσα που διαθέτουν για την 
επιτάχυνση της διαδικασίας· 

Μεταφορά του κοινοτικού κεκτηµένου 

10. επιβεβαιώνει την ικανοποίησή του για την πρόοδο της Κύπρου στις διαπραγµατεύσεις 
προσχώρησης και επισηµαίνει ότι έως τώρα 22 από τα 29 κεφάλαια έχουν προσωρινά 
ολοκληρωθεί, τοποθετώντας την Κύπρο στην εµπροσθοφυλακή των υποψηφίων χωρών· 
καλεί, κατά συνέπεια, την κυπριακή κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειές της για 
την πλήρη µεταφορά και εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου, προκειµένου να 
τερµατισθούν το ταχύτερο δυνατόν οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης· 
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11. υπογραµµίζει ότι η Κύπρος ικανοποιεί τα πολιτικά και οικονοµικά κριτήρια της 
Κοπεγχάγης και ότι η πρόοδός της ως προς την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου 
εξακολουθεί να είναι εξαιρετική· 

12. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, ενώ η Κύπρος ικανοποιεί τα οικονοµικά κριτήρια 
της Κοπεγχάγης, η µακροοικονοµική της σταθερότητα εξασθένισε πρόσφατα και η 
τρέχουσα δηµοσιονοµική πολιτική της ενδεχοµένως να µην µπορεί να διατηρηθεί 
µεσοπρόθεσµα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσεκτική παρακολούθηση· 

13. επισηµαίνει ότι, ενώ η έγκριση του κοινοτικού κεκτηµένου είναι γενικά ταχεία, 
εντούτοις ορισµένοι τοµείς χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής: το περιβάλλον στο σύνολό 
του, ιδίως δε οι πτυχές που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και την ποσότητα 
και ποιότητα των υδάτων, η εφαρµογή των µηχανισµών του γεωργικού κεκτηµένου, η 
ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, οι κρατικές ενισχύσεις, η εποπτεία της τραπεζικής 
δοµής, οι έλεγχοι στα σύνορα και η θαλάσσια ασφάλεια θα πρέπει να αποτελέσουν για 
την Κύπρο θέµατα προτεραιότητας· υπογραµµίζει ότι, εάν οι διαπραγµατεύσεις 
συνεχισθούν µε τον τρέχοντα ρυθµό, τα προβλήµατα αυτά δεν προβλέπεται να είναι 
ανυπέρβλητα· 

14. σηµειώνει ότι οι διαπραγµατεύσεις µε την Κύπρο όσον αφορά το κεφάλαιο του 
περιβάλλοντος έχουν αρχίσει αλλά δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί· ζητεί την όσο το 
δυνατόν µικρότερη διάρκεια όσον αφορά τις ενδεχόµενες µεταβατικές περιόδους για 
την πλήρη εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου, καθώς και τη θέσπιση ενδιάµεσων 
στόχων· 

15. καλεί την Κύπρο να θεσπίσει τους απαραίτητους µηχανισµούς αποτελεσµατικής 
σύνδεσης µε το κοινοτικό σύστηµα ταχείας προειδοποίησης (ΣΤΠ), µε στόχο τόσο την 
προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) σε 
περίπτωση σοβαρού κινδύνου που γίνεται αντιληπτός ή εντοπίζεται, όσο και την 
ανάληψη δράσης από το ΣΤΠ ως αποτέλεσµα προειδοποίησης της ΕΑΑΤ· 

16. ενθαρρύνει τη συµµετοχή της Κύπρου στο νέο πρόγραµµα δράσης της Κοινότητας στον 
τοµέα της δηµόσιας υγείας, το οποίο ξεκίνησε το 2000· 

17. υπογραµµίζει ότι, όπως και οι άλλες υποψήφιες χώρες, η Κύπρος θα πρέπει να 
ενισχύσει τη διοικητική και νοµική της ικανότητα για να εφαρµόσει σωστά το 
κοινοτικό κεκτηµένο· 

18. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 
διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων 
για την προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στον 
«δεύτερο πυλώνα» της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε 
κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και 
διαµόρφωση), ώστε να αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση 
των πριµοδοτήσεων στην διευρυµένη Ένωση· 

19. διαπιστώνει υπόψη ότι έχουν καταγραφεί πρόοδοι σε ό,τι αφορά την προετοιµασία της 
κυπριακής γεωργίας για την κοινή γεωργική πολιτική, εφιστά όµως την προσοχή στο 



RR\446036EL.doc 11/94 PE 302.033 

 EL 

γεγονός ότι εξακολουθούν να απουσιάζουν σηµαντικά στοιχεία του κεκτηµένου στον 
τοµέα της γεωργίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατάργηση των κρατικών 
µονοπωλίων· συνιστά επίσης στην Κύπρο να δηµιουργήσει τις απαραίτητες διοικητικές, 
τεχνικές και διαδικαστικές δοµές· 

20. χαιρετίζει τον, πρωτίστως διεπαγγελµατικό και τριµερή, κοινωνικό διάλογο και ζητεί να 
ενισχυθεί και να διευρυνθεί ο διµερής και ο τοµεακός κοινωνικός διάλογος· 

21. ζητεί να απαλλαγεί η κυπριακή νοµοθεσία από µορφές διακρίσεων που δεν 
επιτρέπονται από το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως να εξαλειφθούν οι απαιτήσεις σχετικά µε 
την εθνικότητα, τον τόπο διαµονής, τη συµµετοχή σε επαγγελµατικές ενώσεις και τα 
πιστοποιητικά χρηστών ηθών, από τους κανόνες για την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας και την επαγγελµατική ζωή· 

22. τονίζει ότι η έγκριση του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα της ισότητας ανδρών και 
γυναικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη, στο µέτρο που το θέµα 
αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η απαραίτητη 
θεσµική ανάπτυξη στον τοµέα αυτό είναι βασικό στοιχείο της πλήρους εφαρµογής του 
κοινοτικού κεκτηµένου· 

23. διαπιστώνει ότι, παρά το καλό επίπεδο του κυπριακού συστήµατος σε ό,τι αφορά τον 
εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο, η κυπριακή κυβέρνηση πρέπει ακόµη να ενισχύσει 
την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου εντός της κυβέρνησης· 

24. προτρέπει την Κύπρο να λάβει τα αναγκαία µέτρα µε στόχο την ορθή διαχείριση της 
προενταξιακής χρηµατοδότησης και των µελλοντικών διαρθρωτικών ταµείων· 

Πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις 

25. γνωστοποιεί τις ανησυχίες του όσον αφορά τη Χερσόνησο του Ακάµαντος και καλεί 
την κυπριακή κυβέρνηση να µεριµνήσει για την προστασία της ως περιβαλλοντικής 
ζώνης ευρωπαϊκής σηµασίας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση και 
προστασία των άγριων πτηνών· 

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις επαφές, τα σχέδια και το διάλογο µεταξύ των δύο 
κοινοτήτων σε όλα τα επίπεδα, που αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία για την 
οικοδόµηση εµπιστοσύνης· θεωρεί ότι εκδηλώσεις όπως το φεστιβάλ που οργανώθηκε 
πρόσφατα από δύο πολιτικά κόµµατα των δύο κοινοτήτων στην ουδέτερη ζώνη των 
Ηνωµένων Εθνών µπορούν να συµβάλουν στην προσέγγιση των δύο κοινοτήτων της 
νήσου, θεωρεί όµως ότι παραµένουν υπερβολικά περιορισµένες τόσο ως προς την 
εµβέλεια όσο και ως προς τη συµµετοχή· 

27. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει και να αναπτύξει περαιτέρω τις δικοινοτικές 
δραστηριότητες, καθιστώντας ευχερέστερη τη χρηµατοδότηση των κατάλληλων 
σχεδίων· ζητεί από τους εκπροσώπους των Τουρκοκυπρίων να επιτρέψουν στα µέλη 
της κοινότητάς τους να συµµετέχουν πλήρως σε αυτές· καλεί την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία να διευκολύνει τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, καθιστώντας 
ελαστικότερα τα κριτήριά της για την επιλογή των συµµετεχόντων· 
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28. τονίζει ότι οι ιθύνοντες πολιτικοί εκπρόσωποι των Κυπρίων πρέπει να χρησιµοποιούν 
συµφιλιωτικούς τόνους όταν αναφέρονται στην άλλη κοινότητα, καθώς και ότι θα 
πρέπει να αναληφθούν επειγόντως ενέργειες για την άρση της οικονοµικής αποµόνωσης 
του βορείου τµήµατος· 

29. θεωρεί ότι η εκπόνηση, χρηµατοδότηση και εφαρµογή κοινών σχεδίων οικολογικού 
τουρισµού στις περιοχές του Ακάµαντα και της Καρπασίας, ο καθαρισµός της περιοχής 
των χαλκωρυχείων της Λεύκας, καθώς και σχέδια για τη διαχείριση των απορριµµάτων, 
αποτελούν σηµαντικές ευκαιρίες συνεργασίας µεταξύ των δύο κοινοτήτων· 

30. προτείνει να αναπτυχθούν επαφές µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εκπροσώπων της τουρκοκυπριακής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, 
δηµοσιογράφων και όλων των τουρκοκυπριακών πολιτικών κοµµάτων· 

31. εκφράζει την ανησυχία του για την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης και της 
αντιπολίτευσης στο κατεχόµενο τµήµα της νήσου· 

32. επισηµαίνει µε ικανοποίηση τον ενθουσιασµό για την προσχώρηση της Κύπρου στην 
ΕΕ και επισηµαίνει το ευνοϊκό κατά πλειοψηφία κλίµα υπέρ της προσχώρησης· 

33. ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντατικοποιήσει τις επαφές 
της στο βόρειο τµήµα της νήσου, και τούτο προκειµένου να πληροφορηθεί ολόκληρος ο 
πληθυσµός για τα πλεονεκτήµατα της ένταξης της ΕΕ· 

34. εκφράζει τις ανησυχίες του για τους φόβους – που διατύπωσαν εκπρόσωποι της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας – όσον αφορά τον εκφοβισµό που υφίστανται οι 
υπέρµαχοι της ΕΕ από την πλευρά µιας νεοπαγούς εθνικιστικής οργάνωσης που 
διαθέτει επίσηµη υποστήριξη στο κατεχόµενο τµήµα· καταδικάζει απερίφραστα την 
πρόσφατη βοµβιστική επίθεση κατά των γραφείων της τουρκοκυπριακής εφηµερίδας 
«Avrupa»· 

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση του διαλόγου µε την Κύπρο στον τοµέα 
της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής σε θέµατα Ασφάλειας και Άµυνας· 

36. καλεί την Τουρκία να αναγνωρίσει το ψήφισµα 1354/01 του Συµβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωµένων Εθνών, το οποίο εγκρίθηκε οµόφωνα στις 15 Ιουνίου 2001 και αφορά 
την εξάµηνη παράταση της εντολής της UNFICYP·  

37. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην 
Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών µελών, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο 
της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου, καθώς και στην κυβέρνηση και στη Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Ι. Η αίτηση προσχώρησης της Κύπρου 

1. Η ∆ηµοκρατία της Κύπρου – η οποία αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη µέλη της ως η µόνη, νόµιµη κυβέρνηση του κυπριακού λαού – υπέβαλε αίτηση 
για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξ ονόµατος ολόκληρης της νήσου, τον 
Ιούλιο του 1990. 

2. Το ∆εκέµβριο του 1997, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου αποφάσισε να 
ξεκινήσει νέα διαδικασία διεύρυνσης µε πέντε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης και την Κύπρο, τονίζοντας ότι η υποψηφιότητα της Κύπρου θα ωφελούσε 
αµφότερες κοινότητες και θα ενίσχυε τη συµφιλίωση. Στις αρχές εκείνου του µήνα, το 
Κοινοβούλιο είχε καλέσει το Συµβούλιο και την Επιτροπή «να καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους για την προαγωγή ειρηνικής 
λύσης στο κυπριακό ζήτηµα, σύµφωνα µε τα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών, χωρίς 
να συνδέονται οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε την επίλυση της διαφοράς (Α4-
0368/1997) και για τη συµµετοχή τόσο της τουρκοκυπριακής όσο και της 
ελληνοκυπριακής κοινότητας στη διαδικασία διεύρυνσης.  

3. Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Λουξεµβούργου συµφώνησαν µε αυτή την 
άποψη, τονίζοντας ότι «η προσχώρηση της Κύπρου θα ωφελήσει όλες τις κοινότητες 
και θα συµβάλει στην αποκατάσταση της ειρήνης και της συµφιλίωσης. Οι 
διαπραγµατεύσεις για την προσχώρηση θα συµβάλουν θετικά στην αναζήτηση 
πολιτικής λύσης στο κυπριακό πρόβληµα µέσω των συνοµιλιών υπό την αιγίδα των 
Ηνωµένων Εθνών που θα πρέπει να συνεχισθούν για τη δηµιουργία µιας δικοινοτικής, 
διζωνικής οµοσπονδίας». 

4. Οι διαπραγµατεύσεις για την προσχώρηση άρχισαν επίσηµα στις 31 Μαρτίου 1998. 
Μετά την παρουσίαση από την Επιτροπή της πρώτης περιοδικής της έκθεσης για την 
πρόοδο της Κύπρου προς την προσχώρηση στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε ψήφισµα στις 15 Απριλίου 1999, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνήθηκε να συµµετάσχει στη διαπραγµατευτική οµάδα – 
πράγµα που επίσης δηµιουργούσε προβλήµατα όσον αφορά το κοινοτικό κεκτηµένο. 

5. Τέλος, στο Ελσίνκι, το ∆εκέµβριο 1999, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε ότι η 
διευθέτηση του κυπριακού προβλήµατος δεν αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για 
την προσχώρηση, µολονότι η ΕΕ θα έπρεπε να πάρει οριστική θέση όταν προσεγγίσει η 
ώρα για τη λήψη αποφάσεων.  

ΙΙ. Η πρόοδος της Κύπρου προς την προσχώρηση 

6. Τον Νοέµβριο 2000 η Επιτροπή κατήρτισε την ενηµερωµένη Περιοδική της Έκθεση για 
την πρόοδο της Κύπρου προς την προσχώρηση (COM(2000)702). Η Έκθεση δηλώνει 
µε σαφήνεια ότι η Κύπρος είναι µία από τις δύο µόνον υποψήφιες χώρες (η άλλη είναι η 
Μάλτα) που ικανοποιεί πλήρως όλα τα πολιτικά και οικονοµικά κριτήρια της 
Κοπεγχάγης· σηµειώνει επίσης πολύ καλή πρόοδο όσον αφορά το κοινοτικό κεκτηµένο 
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– έως σήµερα 22 από τα 29 κεφάλαια έχουν προσωρινά ολοκληρωθεί, και ελπίζεται ότι 
πέντε ακόµα κεφάλαια τουλάχιστον µπορεί να ολοκληρωθούν έως το τέλος της 
Βελγικής Προεδρίας . Η παρούσα έκθεση του Κοινοβουλίου εξετάζει την τρέχουσα 
κατάσταση της Κύπρου υπό το πρίσµα των πολιτικών και οικονοµικών κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και του κοινοτικού κεκτηµένου, και επισύρει την προσοχή τόσο στους 
σηµαντικούς τοµείς που τονίσθηκαν στην έκθεση της Επιτροπής όσο και σε άλλα 
θέµατα που είναι κρίσιµα για την προσχώρηση της Κύπρου. 

Πολιτικά κριτήρια 

7. Η Κύπρος εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, τουλάχιστον 
όσον αφορά την επικράτεια όπου η νόµιµη κυβέρνηση είναι ικανή να ασκήσει την 
εξουσία της, όπως ορίζονται στην προηγούµενη έκθεση του Κοινοβουλίου (Α5-
0249/2000). 

8. Ωστόσο, το κυρίαρχο πολιτικό πρόβληµα εξακολουθεί να είναι η συνεχιζόµενη 
διαίρεση της νήσου, παρά τις πολλαπλές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την 
εξεύρεση πολιτικής λύσης. Έχουµε τώρα την παράδοξη κατάσταση όπου τµήµα 
υποψήφιας χώρας είναι κατειληµµένο από άλλη υποψήφια χώρα. 

9. Τα Ηνωµένα Έθνη υπήρξαν δραστήρια στην προσπάθειά τους για την επίλυση του 
προβλήµατος από τις πρώτες ηµέρες, διοργανώνοντας διαπραγµατεύσεις µεταξύ των 
δύο πλευρών και ψηφίζοντας πολλαπλά ψηφίσµατα στο Συµβούλιο Ασφαλείας (ΣΑΗΕ) 
κάνοντας έκκληση για απόσυρση των τουρκικών δυνάµεων· η ειρηνευτική δύναµη των 
Ηνωµένων Εθνών (UNFICYP) σταθµεύει στην Κύπρο από το 1964. 

10. Το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει σθεναρά όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες των 
Ηνωµένων Εθνών και έχει συχνά διατρανώσει τη θέση του, η οποία βασίζεται σε τρεις 
θεµελιώδεις αρχές: ένας αποδεκτός διακανονισµός µπορεί να βασίζεται µόνο στο 
διεθνές δίκαιο, όπως ορίζεται στα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών, µια πολιτική λύση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο της ΕΕ, και η πολιτική λύση στο Κυπριακό δεν αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την προσχώρηση. 

11. Αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι οι τρεις «προειδοποιήσεις» που εξέφρασε ο Επίτροπος 
Φερχόιγκεν: όχι ξεχωριστές διαπραγµατεύσεις µε τα δύο τµήµατα του νησιού, όχι στην 
ιδιότητα του µέλους της ΕΕ για δύο ξεχωριστά κυπριακά κράτη· όχι στην ιδιότητα του 
µέλους της ΕΕ για το βόρειο τµήµα της Κύπρου µε την προσχώρηση της Τουρκίας. 
Είναι ώρα τώρα να προστεθεί µια τέταρτη προειδοποίηση. Εάν η Τουρκία 
πραγµατοποιήσει την απειλή της και προσαρτήσει το βόρειο τµήµα της Κύπρου µε την 
προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ, θα θέσει από µόνη της τέλος στην υποψηφιότητά 
της για την ΕΕ. Παρόµοια προσάρτηση θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου και θα ήταν απόλυτα απαράδεκτη για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα. 
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Πρόσφατες εξελίξεις 

12. Η τελευταία προσπάθεια υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών για τη ρύθµιση κατόπιν 
διαπραγµατεύσεων του προβλήµατος της Κύπρου άρχισε το ∆εκέµβριο του 1999 µε 
διερευνητικές "εκ του σύνεγγυς" συνοµιλίες µεταξύ του απεσταλµένου των Ηνωµένων 
Εθνών, κ. Αλβάρο Ντε Σότο, του Προέδρου της Κύπρου Γλαύκου Κληρίδη και του 
Τουρκοκύπριου ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς. 

13. Το Νοέµβριο 2000, ο κ. Κόφι Ανάν πρότεινε τη σύσταση ενός κοινού κράτους µε 
ενιαία διεθνή προσωπικότητα, κυρίαρχου και αδιαίρετου µε πολίτες µε κοινή ιθαγένεια, 
το οποίο θα εγγυάται τις θεµελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Το 
κοινό κράτος θα συµπεριλαµβάνει "δύο συστατικά κράτη" που θα απολαµβάνουν 
καθεστώτος ευρείας αυτονοµίας. 

14. Μετά από πέντε γύρους συνοµιλιών "εκ του σύνεγγυς", ο κ. Ντενκτάς – µε την απόλυτη 
υποστήριξη της Άγκυρας – απεχώρησε µονοµερώς από τον έκτο γύρο που είχε 
προγραµµατισθεί για τον Ιανουάριο 2001. Ανήγγειλε ότι δεν θα επέστρεφε στην 
τράπεζα των διαπραγµατεύσεων εκτός εάν άλλαζε το σχήµα και αναγνωρίζετο το 
παράνοµο καθεστώς στην κατεχόµενη από τους Τούρκους Κύπρο. Είναι ιδιαίτερα 
λυπηρό το ότι η Τουρκία υποστήριξε την απόσυρση του κ. Ντενκτάς από τις 
διαπραγµατεύσεις αν λάβουµε υπόψη την έκκληση της ΕΕ προς την Τουρκία, ως 
υποψήφιας χώρας, για εποικοδοµητική συνεισφορά στην εξεύρεση λύσης στο κυπριακό 
πρόβληµα. Ως εκ τούτου, χάθηκε πολύτιµος χρόνος. Μόνο µία συγκεκριµένη 
πρωτοβουλία των Ηνωµένων Εθνών θα δηµιουργούσε τις προϋποθέσεις για επανάληψη 
των συνοµιλιών. 

15. Στις 20 Μαρτίου 2001, η Τουρκία υπέβαλε το Εθνικό της Πρόγραµµα για την έγκριση 
του Κοινοτικού Κεκτηµένου. Όσον αφορά την Κύπρο, η τουρκική κυβέρνηση δηλώνει 
εδώ ότι θα «υποστηρίξει τις προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων 
Εθνών … µε στόχο τη δηµιουργία νέας εταιρικής σχέσης στην Κύπρο επί τη βάσει της 
ισότητας κυριαρχίας των δύο µερών και της πραγµατικότητας του νησιού». Αυτό 
αντικατοπτρίζει την παραδοσιακή στάση της τουρκικής κυβέρνησης και αντιβαίνει 
απόλυτα στις πάγιες προτάσεις των Ηνωµένων Εθνών. Εάν αναγνωρίζοντας «την 
πραγµατικότητα του νησιού» υπονοεί ότι αποδέχεται την κατοχή του 37% της 
κυπριακής επικράτειας από τα τουρκικά στρατεύµατα και το ιδιότυπο καθεστώς στο 
βόρειο τµήµα, τότε αυτό έρχεται σε απόλυτη αντίθεση µε τα ψηφίσµατα του 
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών 321 και 541. Εξίσου ενοχλητικές ήταν 
οι παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης στην κατεχόµενη από τους 
Τούρκους περιοχή του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Ισµαήλ Τζέµ, ο οποίος 
επανέλαβε τις εκκλήσεις για «συνοµοσπονδιακή λύση, η οποία θα βασίζεται σε ισότιµη 
κυριαρχία και σε δύο κράτη». Αυτό ενισχύθηκε και µε την απειλή ότι η αντίδραση της 
Τουρκίας στην προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ «δεν θα έχει περιορισµούς». Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί µόνο να αποδοκιµάσει αυτές τις δηλώσεις ως 
αντιβαίνουσες στο διεθνές δίκαιο και να ελπίζει ότι η Τουρκία θα λάβει πιο 
ολοκληρωµένη θέση για το θέµα της αναζήτησης λύσης για το κυπριακό πρόβληµα. 
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16. Η άποψή µας είναι ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην 
αναζήτηση αυτής της λύσης, χρησιµοποιώντας την επιρροή της και τα µέσα που 
διαθέτει, µεταξύ των οποίων τους νέους µηχανισµούς της ΚΕΠΠΑ που προβλέπονται 
από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ και µέσω της νέας Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άµυνας. Στο πλαίσιο αυτό, οι µόνιµες ανεπίσηµες επαφές που 
καθιερώθηκαν µεταξύ του Επιτρόπου Φερχόιγκεν και του Γενικού Γραµµατέα των 
Ηνωµένων Εθνών Κόφι Ανάν και του προσωπικού του απεσταλµένου Αλβάρο Ντε 
Σότο αποτελούν ευπρόσδεκτη εξέλιξη. Εξίσου ευπρόσδεκτος είναι ο «ενισχυµένος 
πολιτικός διάλογος» που ξεκίνησε µεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας το Μάρτιο του 
2001, καθώς επίσης το γεγονός ότι η ΕΕ έχει τώρα συµφωνίες εταιρικής σχέσης για την 
προσχώρηση µε την Κύπρο και την Τουρκία, όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις 
αµφοτέρων των µερών έναντι της ΕΕ. Το Μάρτιο 2001, ο Επίτροπος Φερχόιγκεν 
συναντήθηκε µε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Ισµαήλ Τζέµ. Όλες αυτές οι 
εξελίξεις, µολονότι ευρίσκονται εκτός του άµεσου πλαισίου των ειρηνευτικών 
συνοµιλιών, θα πρέπει να θεωρηθούν θετικές.  

Οικονοµικά κριτήρια 

17. Όπως τόνισε η Επιτροπή στις δύο τελευταίες Εκθέσεις Προόδου, η Κύπρος πληροί τα 
οικονοµικά κριτήρια της Κοπεγχάγης: έχει µια λειτουργική οικονοµία της αγοράς και 
πρέπει να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις 
αγοράς εντός της Ένωσης. Η ΕΕ καλύπτει ήδη το 49,8% των εξαγωγών της Κύπρου και 
το 52,4% των εισαγωγών της. 

18. Η Κύπρος απολαµβάνει ισχυρής οικονοµικής προόδου – για το 2001 η Επιτροπή 
προβλέπει ΑΕΠ 3,4% και 4,7% για το 2002. Η Κύπρος έχει βασίσει την οικονοµία της 
στις διεθνείς αγορές µε επίκεντρο την ελαφριά βιοµηχανία, τον τουρισµό και τον τοµέα 
των υπεράκτιων δηµοσιονοµικών υπηρεσιών. Επιπλέον, ο υψηλός συντελεστής 
ανάπτυξης, η χαµηλή ανεργία (3,9% το 1999) και οι σταθερές δηµοσιονοµικές αγορές 
έχουν δώσει στη δηµοκρατία υψηλό βιοτικό επίπεδο και υψηλό επίπεδο επενδύσεων. Η 
κυπριακή λίρα έχει µονοµερώς «καθηλωθεί» στο ΕCU από το 1992 και στο Ευρώ από 
το 1999, µε µικρό περιθώριο διακύµανσης + 2,25%. Το 2000, το φορολογικό έλλειµµα 
ήταν 2,7% του ΑΕΠ και το δηµόσιο χρέος ισοδυναµούσε περίπου µε το 60%, 
ικανοποιώντας ως εκ τούτου τα δύο σχετικά κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ. 

19. Ωστόσο, κανένα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν θα πρέπει να ενθαρρύνει τον 
εφησυχασµό. Όπως το θέτει η περιοδική έκθεση της Επιτροπής για το έτος 2000, «ενώ 
η συνολική ανάπτυξη παραµένει σε γενικές γραµµές ισχυρή, έχουν ανακύψει κίνδυνοι 
για την µακροοικονοµική σταθερότητα ιδιαίτερα στον οικονοµικό τοµέα, τους 
φορολογικούς λογαριασµούς και τον εξωτερικό τοµέα». Το υφιστάµενο επίπεδο και η 
θέση της φορολογικής πολιτικής δεν είναι αειφόρα µεσοπρόθεσµα· η ελευθέρωση των 
τιµών δεν είναι ακόµη πλήρως λειτουργική και η ανταγωνιστικότητα πλήττεται από 
ορισµένα διαρθρωτικά εµπόδια και τη σηµαντική κρατική συµµετοχή στην οικονοµία. 
Ο πληθωρισµός αυξήθηκε από ένα µέσο όρο 1,3% το 1999 σε 5,3% τον Ιούνιο του 
2000, και µολονότι έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος στον περιορισµό του φορολογικού 
ελλείµµατος κατά το πρώτο ήµισυ του 2000, τα µέτρα που ελήφθησαν δεν είναι ακόµα 
επαρκή για να τοποθετήσουν τους κυβερνητικούς λογαριασµούς σε ένα αειφόρο 
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επίπεδο. Το έλλειµµα των τρεχόντων λογαριασµών το 1999 υπολογίστηκε σε 2,7% του 
ΑΕΠ παρά τα υγιή έσοδα από τον τουρισµό· υπολογίζεται σε 5% περίπου του ΑΕΠ για 
το 2000, µολονότι αναµένεται να σηµειώσει ύφεση σε 3,2% το 2001. Το εµπορικό 
ισοζύγιο θα συνεχίσει να παρουσιάζει ελλείµµατα εν µέρει λόγω της ορατής ύφεσης 
στην ανάπτυξη της εξαγωγικής αγοράς και εν µέρει λόγω της ζήτησης για εισαγόµενα 
προϊόντα από τη βιοµηχανία του τουρισµού. 

20. Η είσοδος στην αγορά είναι λογικά εύκολη σε πολλούς τοµείς. Ωστόσο, υπάρχουν 
σηµαντικά εµπόδια για την είσοδο σε ορισµένους βασικούς τοµείς, µε ορισµένες 
ηµικυβερνητικές οργανώσεις να επωφελούνται από νοµικά µονοπώλια και 
συγκεκριµένα τηλεπικοινωνίες και ηλεκτρισµός. Συνεπώς, ενώ υπάρχουν ορισµένοι 
πολλοί θετικοί παράγοντες, θα πρέπει να γίνει δουλειά ακόµη και είναι απαραίτητο να 
αναπτυχθεί µια αξιόπιστη και συνεπής προσέγγιση για την φορολογική σταθεροποίηση.  

21. Ένα άλλο πρόβληµα είναι η οικονοµική ανισότητα µε το βορρά, µολονότι είναι 
δύσκολο να εξευρεθούν πλήρη, αξιόπιστα δεδοµένα για το βορρά. Η παραγωγικότητα 
στον βορρά ισοδυναµεί µε το 38% µόνο του αντίστοιχου της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου: 
η γεωργία είναι υπανάπτυκτη, η απερήµωση έχει εξαπλωθεί, ο τουρισµός 
παρεµποδίζεται λόγω έλλειψης υποδοµών και πραγµατικών δυσκολιών πρόσβασης (οι 
µόνες απευθείας πτήσεις στο βορρά έρχονται από την Τουρκία). 

22. Η διοίκηση στην κατεχόµενη περιοχή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις φορολογικές 
µεταφορές από την Τουρκία. Τα οικονοµικά βάσανα της Τουρκίας έχουν προφανώς 
επίπτωση στο βόρειο τµήµα της νήσου: ο πολύ υψηλός πληθωρισµός και η µεγάλη 
ύφεση στον τουρισµό από την Τουρκία (οι Τούρκοι επισκέπτες αποτελούσαν πριν το 
80% του συνόλου) είναι τα πιο κτυπητά παραδείγµατα. Η πρόσφατη τραπεζική κρίση 
στον εκπληκτικά ευρύ δηµοσιονοµικό τοµέα του βορρά (τουλάχιστον 35 τράπεζες συν 
επιπλέον 38 υπεράκτιες τράπεζες( off-shore)) όξυναν τα οικονοµικά προβλήµατα του 
βορρά εφόσον η εµπιστοσύνη στο δηµοσιονοµικό σύστηµα εξατµίστηκε και 
σηµειώθηκε ευρέως διαφυγή κεφαλαίου. Η περιοδική έκθεση της Επιτροπής δεν είναι 
αισιόδοξη, αναφέροντας ότι «λόγω του παρόντος πολιτικού περιβάλλοντος, οι 
δυνατότητες για αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη µεσοπρόθεσµα είναι πενιχρές». Ο 
εισηγητής πιστεύει ότι εφόσον το βόρειο τµήµα της Κύπρου θα χρειασθεί – εάν 
εξευρεθεί πολιτική λύση – να καλύψει την απόσταση από τον ευηµερούντα νότο – η ΕΕ 
θα µπορούσε να επινοήσει ένα ειδικό πρόγραµµα, όπως το έκανε για τη Βόρειο 
Ιρλανδία, προκειµένου να διατηρήσει την ειρηνευτική διαδικασία και να διευκολύνει 
την επανένωση του νησιού. 

Το κεκτηµένο 

23. Η Περιοδική Έκθεση της Επιτροπής για το έτος 2000 επισηµαίνει ότι η Κύπρος έχει 
σηµειώσει σηµαντική πρόοδο σε πολλούς τοµείς του κεκτηµένου όπως οι µεταφορές, η 
αλιεία, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις, και στην ενδυνάµωση της 
διοικητικής ικανότητας. Στο Συµβούλιο Σύνδεσης της 15ης Μαΐου 2001, οι Υπουργοί 
Εξωτερικών της ΕΕ συνεχάρησαν την Κύπρο για το υψηλό επίπεδο εναρµόνισης µε το 
κεκτηµένο. 22 κεφάλαια έχουν προσωρινά ολοκληρωθεί (ελεύθερη διακίνηση 
προϊόντων, εταιρικό δίκαιο, αλιεία, οικονοµική και νοµισµατική ένωση, στατιστικές, 
κοινωνική πολιτική/ πολιτική απασχόλησης, βιοµηχανική πολιτική, µικροµεσαίες 
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επιχειρήσεις, επιστήµη και έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση, τηλεπικοινωνίες και 
τεχνολογία πληροφόρησης, πολιτισµός και οπτικοακουστική πολιτική, καταναλωτές 
και προστασία της υγείας, τελωνειακή ένωση, εξωτερικές σχέσεις, κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφάλειας, δηµοσιονοµικός έλεγχος, και, πολύ πρόσφατα, 
ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, ενέργεια, µεταφορές και ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών), καθιστώντας την Κύπρο µια από τις υποψήφιες χώρες µε τις καλύτερες 
επιδόσεις ως προς το θέµα αυτό. 

24. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και η έκθεση της Επιτροπής εφιστά την 
προσοχή σε τοµείς όπου είναι απαραίτητες περαιτέρω βελτιώσεις: γεωργία (µολονότι 
έχουν πραγµατοποιηθεί κάποιες προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατάργηση των 
κρατικών µονοπωλίων, «θα πρέπει να εφαρµοσθούν ουσιαστικά στοιχεία και 
µηχανισµοί του γεωργικού κεκτηµένου».  

25. Το περιβάλλον εξακολουθεί να είναι «τοµέας υψηλής προτεραιότητας» και η πλήρης 
και ορθή µεταφορά του περιβαλλοντικού κεκτηµένου θα είναι κρίσιµη για την επιτυχία 
των διαπραγµατεύσεων για το κεφάλαιο αυτό. Εξακολουθούν να υπάρχουν τα 
προβλήµατα µε τη διαχείριση των αποβλήτων, το θέµα της ανεπάρκειας του ύδατος και 
της ποιότητας του ύδατος (µολονότι η Κύπρος άνοιξε πρόσφατα δεύτερο συγκρότηµα 
αφαλάτωσης και προβαίνει σε άλλες ενέργειες για τη βελτίωση της προµήθειας 
ύδατος), και η προστασία των άγριων πτηνών. Κατά την πρόσφατη συνάντηση της 
Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Κύπρου που πραγµατοποιήθηκε στην 
Λευκωσία στα τέλη Μαρτίου 2001, οι βουλευτές του ΕΚ απηύθυναν έκκληση στην 
κυπριακή κυβέρνηση να λάβει µέτρα για την προστασία της Χερσονήσου του 
Ακάµαντα, συµπεριλαµβανοµένης και της έγκρισης διαχειριστικού σχεδίου που 
πρότεινε η Παγκόσµια Τράπεζα. 

26. Όσον αφορά τις µεταφορές, το 1999 καταρτίστηκε Πρόγραµµα ∆ράσης για την 
ενίσχυση της ικανότητας του Κλάδου Εµπορικής Ναυτιλίας και τη βελτίωση της 
ασφάλειας των κυπριακών σκαφών· ελπίζεται ότι η επιτυχής εκτέλεση θα βοηθήσει τον 
κυπριακό στόλο να επιτύχει επίπεδο ασφάλειας αντίστοιχο µε το µέσο όρο της ΕΕ. 

27. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, η έκθεση της Επιτροπής 
τονίζει ότι από την τελευταία έκθεση της Επιτροπής έχει σηµειωθεί πρόοδος στην 
Κύπρο, ιδιαίτερα στους τοµείς της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά και αστικά 
θέµατα και όσον αφορά την καταπολέµηση της απάτης και της διαφθοράς, καθώς 
επίσης τους τοµείς του ασύλου, µέσω της έγκρισης νέας νοµοθεσίας. Η Κύπρος θα 
αποτελέσει προφανώς εξωτερικό σύνορο της ΕΕ και, ως εκ τούτου, στους τοµείς της 
πολιτικής θεώρησης διαβατηρίου και των συνοριακών ελέγχων, όπου η Επιτροπή είχε 
επισηµάνει ελλείψεις, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Κύπρος ευθυγραµµίζει 
βαθµιαία την πολιτική της θεώρησης διαβατηρίων, και σηµειώνει πρόοδο στην 
αναβάθµιση του εξοπλισµού ελέγχου και την κατάρτιση προσωπικού. 

28. Το ξέπλυµα χρηµάτων εγείρει κάποιες ανησυχίες: η Κύπρος έχει λάβει τα κατάλληλα 
µέτρα (που υποστηρίχθηκαν σε µία αδηµοσίευτη ακόµη έκθεση του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου), και θα πρέπει να ελπίζεται ότι η αυστηρή εφαρµογή θα 
εξασφαλίσει την επιτυχία τους. 
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29. Ένας άλλος τοµέας ανησυχίας είναι η τελωνειακή ένωση, όπου «πολύ περιορισµένη 
πρόοδος έχει επιτευχθεί …κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από αυτή την 
περιοδική έκθεση» και όπου «η εξέλιξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας θα 
πρέπει να επιταχυνθεί». 

30. Συνολικά, ο εισηγητής εγκρίνει την άποψη της Επιτροπής ότι η Κύπρος έχει επιτύχει 
σηµαντική πρόοδο σε διάφορους τοµείς του κεκτηµένου αλλά ότι οι τοµείς που 
αναφέρονται ανωτέρω απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, εάν οι διαπραγµατεύσεις 
συνεχίσουν να προοδεύουν όπως έχει συµβεί έως τώρα, είναι της γνώµης ότι οι πτυχές 
αυτές δεν θα πρέπει να αποδειχθούν ανυπέρβλητες, και ενθαρρύνεται από τη 
ρεαλιστική αξιολόγηση της Κύπρου, όπως την εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών 
Ιωάννης Κασουλίδης στις 7 Μαΐου 2001, ότι η πορεία προσχώρησης της νήσου στην 
ΕΕ σηµειώνει πρόοδο και οι προοπτικές προσχώρησης είναι καλές αλλά θα πρέπει να 
προσεχθεί ο εφησυχασµός. 

ΙΙΙ. Άλλα σηµεία 

31. Ένας συνολικός αριθµός 1619 Ελληνοκυπρίων και Ελλήνων, µεταξύ αυτών πολλά 
παιδιά, είχαν αναφερθεί ότι είχαν εξαφανισθεί ακριβώς µετά την τουρκική εισβολή το 
1974. 1.493 υποθέσεις έχουν υποβληθεί προς έρευνα. Η τουρκική πλευρά έχει 
επανειληµµένα ισχυρισθεί ότι δεν υπάρχουν αγνοούµενοι εφόσον είχαν όλοι σκοτωθεί 
κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών. Τον Ιούλιο του 1997, τα Ηνωµένα Έθνη 
µεσολάβησαν για τη συµφωνία µεταξύ Κληρίδη και Ντενκτάς για το θέµα, παρέχοντας 
ανταλλαγή πληροφοριών για την τοποθεσία των τάφων, την εκταφή των λειψάνων και 
την επιστροφή τους στις οικογένειες. Ωστόσο, η Τουρκία αρνείται σταθερά τη 
διεξαγωγή αποτελεσµατικής έρευνας. 

32. Η ελευθερία διακίνησης εξακολουθεί να αποτελεί ένα πρόβληµα όσον αφορά τη 
διαίρεση της νήσου. Υπάρχουν επίσης σηµαντικές ανησυχίες για τη µεταχείριση των 
Ελληνοκυπρίων και των Μαρονιτών στην κατεχόµενη Κύπρο, και το γεγονός ότι στο 
ένα τρίτο περίπου του ελληνοκυπριακού πληθυσµού εξακολουθεί να απαγορεύεται δια 
της βίας η επιστροφή στις εστίες τους στο Νότο. 

33. Υπάρχουν ανησυχίες για γεγονότα όπως η απαγωγή τον ∆εκέµβριο του 2000 από µια εκ 
των δύο βρετανικών στρατιωτικών βάσεων που παραµένουν στην κατεχόµενη Κύπρο 
του Πανίκου Τσιακούρµα στον οποίο στη συνέχεια επιβλήθηκε εξάµηνη ποινή 
φυλάκισης από δικαστήριο στην κατεχόµενη Κύπρο για δήθεν κατοχή και διακίνηση 
ναρκωτικών, ελλείψει άλλων στοιχείων. Ενώ στη συνέχεια απελευθερώθηκε λόγω 
«καλής συµπεριφοράς» και για λόγους υγείας, το θέµα ανοίγει ένα τεράστιο σκοτεινό 
κεφάλαιο. 

34. Η Τουρκία διατηρεί εµπάργκο στα λιµάνια της για τα πλοία που φέρουν κυπριακή 
σηµαία και τούτο αντιβαίνει στην έννοια της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και του θαλάσσιου 
εµπορίου, δύο πυλώνων της οικονοµικής ευηµερίας. 
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ΙV. Συµπεράσµατα 

35. Η Κύπρος είναι µία από τις δύο µόνο υποψήφιες χώρες που ικανοποιούν πλήρως τα 
πολιτικά και οικονοµικά κριτήρια της Κοπεγχάγης και η ταχεία πρόοδός της στις 
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις καθιστούν πιθανό το ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να 
προσχωρήσει στην ΕΕ το συντοµότερο. ∆εν υπάρχουν αµφιβολίες ότι το µέλλον της 
Κύπρου βασίζεται στην ΕΕ, και η ιδιότητα του µέλους θα ωφελήσει την Ένωση λόγω 
της µακράς εµπειρίας της Κύπρου στις συναλλαγές µε πολλές από τις χώρες στην 
περιοχή και αυτό θα ενισχύσει επίσης τον ρόλο της Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο 
και τη Μέση Ανατολή, δύο περιοχές που θα έχουν ύψιστο ενδιαφέρον στο µέλλον. Θα 
ωφελήσει επίσης στην Κύπρο, από πολιτική και οικονοµική άποψη. 

36. Η προσχώρηση θα ωφελήσει ολόκληρη τη νήσο, ικανοποιώντας επίσης όλες τις 
τουρκοκυπριακές ανησυχίες, θα επιτρέψει την εφαρµογή του κεκτηµένου σε όλη τη 
νήσο και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο στο βορρά. 

37. Γενικά ελπίζεται ότι η προσχώρηση θα δράσει ως καταλύτης για την ειρηνευτική 
προσπάθεια. Αντίθετα, η λύση του Κυπριακού θα διευκόλυνε την προσχώρηση, αλλά 
δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όπως αναφέρθηκε στο Ελσίνκι, και αυτός είναι ένας 
τρόπος να καταστεί σαφές στην Τουρκία, επίσης υποψήφια χώρα, ότι δεν µπορεί να 
µπλοκάρει ή να καθυστερεί την είσοδο της Κύπρου στην ΕΕ. 

38. Είναι ενθαρρυντικό να επισηµανθεί ότι το πολύ υψηλό επίπεδο στήριξης της 
υποψηφιότητας για την ΕΕ στην Κύπρο, ακόµη και µεταξύ των Τουρκοκυπρίων στο 
βορρά. Σύµφωνα µε πρόσφατο άρθρο δηµοσιογράφου τουρκικής εφηµερίδας 
(«Radikal»), οι απειλές του κ. Τζέµ να προσαρτήσει την "Τουρκική ∆ηµοκρατία της 
Βόρειας Κύπρου" στην Τουρκία υποστηρίχθηκαν µόνο από το 7% των Τουρκοκυπρίων, 
και περίπου το 90% της Τουρκοκυπριακής κοινότητας ήταν υπέρ της προσχώρησης 
στην ΕΕ, µε ή χωρίς την Τουρκία. Υπάρχει αξιοσηµείωτο επίπεδο δυσαρέσκειας στην 
κοινωνίας των πολιτών και απλών ανθρώπων στον βορρά, οι οποίοι δεν βλέπουν 
προοπτικές εάν δεν επανενωθεί η νήσος. Αυτό έχει συµβάλει σε δηµογραφικές αλλαγές, 
µε µεγάλο αριθµό Τουρκοκυπρίων να εγκαταλείπουν την νήσο για το εξωτερικό και 
Τούρκοι έποικοι και + 30.000 Τούρκοι στρατιώτες να αποτελούν την πλειοψηφία. 
Προφανώς, µια προσάρτηση θα επιδείνωνε την κατάσταση των εναποµενόντων 
τουρκοκυπρίων, που αποτελούν ήδη σήµερα τη µειοψηφία του πληθυσµού στα 
Κατεχόµενα εδάφη. 

39. Μολονότι ο κ. Ντενκτάς γενικά ελέγχει και περιορίζει τις διακοινοτικές σχέσεις, 
γεγονότα όπως το διακοινοτικό φεστιβάλ νεολαίας στα τέλη Μαρτίου στην ελεγχόµενη 
από τα Ηνωµένα Έθνη ουδέτερη ζώνη, αποσκοπούσε στην προαγωγή της προσέγγισης 
µεταξύ των δύο κοινοτήτων της νήσου (στην περίπτωση αυτή υπογράφηκε µνηµόνιο 
συνεργασίας), αποτελούν θετική εξέλιξη. Άλλα µέτρα ίσως επίσης βοηθήσουν: η 
κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών ζήτησε 15 εκατοµµύρια δολάρια σε εξωτερική 
βοήθεια για την Κύπρο το 2002 να χρησιµοποιηθεί για υποτροφίες, διακοινοτικά σχέδια 
και µέτρα που θα αποσκοπούν στην επανένωση της νήσου και θα προωθούν την ειρήνη 
και τη συνεργασία µεταξύ των δύο κοινοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα 
πλαίσια της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Κύπρου, θα µπορούσε να 
διαδραµατίσει ρόλο για την αποκατάσταση των σχέσεων µε την Τουρκοκυπριακή 
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κοινωνία των πολιτών και τα πολιτικά κόµµατα.  

40. Τον Απρίλιο, η Τουρκία υπαινίχθηκε για πρώτη φορά από την εισβολή ότι θα 
επιθυµούσε να ενεργήσει κατά της συνεχούς καταστροφής της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς του νησιού στις περιοχές που κατέχει. Αυτό είναι µια ένδειξη που θα 
πρέπει να χαιρετιστεί µε επιφύλαξη και ένας τοµέας που θα πρέπει να ελεγχθεί 
προσεκτικά. 

41. Στις 10 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων εξέδωσε την 
απόφαση που κρίνει την Τουρκία ένοχη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων για 14 περιπτώσεις στις περιοχές της ∆ηµοκρατίας που κατέχει από το 
1974, κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, και 
περιέγραψε το καθεστώς ως τοπική διοίκηση εξαρτώµενη από την Τουρκία. Το 
∆ικαστήριο επεσήµανε επίσης ότι αναγνωρίζει µόνο µία νόµιµη κυβέρνηση στην νήσο, 
την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου. Η απόφαση αυτή επιβεβαίωσε την από 
µακρού θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

42. Τέλος, καλό είναι να επαναληφθεί η παρατήρηση που έγινε στην προηγούµενη έκθεση 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει τις θέσεις που ενέκρινε στο Ελσίνκι και να µην 
συνδέσει την προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ µε την πρόοδο στις διαπραγµατεύσεις 
των Ηνωµένων Εθνών. Εάν το έπραττε θα αντέβαινε στην αρχή σύµφωνα µε την οποία  
αλλαγές στα σύνορα που επιβάλλονται µε τη βία δεν µπορούν να αναγνωριστούν υπό 
οιεσδήποτε περιστάσεις.  
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την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων  
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Μέρος 2: Γνωµοδοτήσεις των επιτροπών – γνωµοδοτήσεις για την Κύπρο 
(Βλ. επίσης Μέρος 3: Γενικές γνωµοδοτήσεις) 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής 

Εισηγητής: Jacques F.Poos 
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής 

σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόοδο 
των διαπραγµατεύσεων  
(COM(2000) 702  – C5-0602/2000 – 1997/2171 (COS)) 

Συντάκτης γνωµοδότησης: Herbert Bösch 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Απριλίου 2001, η  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 
όρισε συντάκτρια γνωµοδότησης την κ. Anne Ferreira. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 29 Μαΐου 2001, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 
όρισε συντάκτη γνωµοδότησης τον κ. Herbert Bösch, διότι η κ. Anne Ferreira δεν είναι πλέον 
µέλος της επιτροπής. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις  29 Μαΐου και 18 Ιουνίου 2001, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο 
γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα 
οµόφωνα. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Freddy Blak, προεδρεύων· Herbert 
Bösch, αντιπρόεδρος και συντάκτης γνωµοδότησης· Jean-Louis Bourlanges  (αναπλ. Raffaele 
Costa), Morgens N.J. Camre (αναπλ. Isabelle Caullery), Bert Doorn (αναπλ. Christopher 
Heaton-Harris), Χρήστος Φώλιας (αναπλ. Thierry B. Jean-Pierre), Εµµανουήλ Μαστοράκης 
(αναπλ. Helmut Kuhne), Jan Mulder (αναπλ. Lousewies van der Laan), Michel-Ange 
Scarbonchi, Esko Olavi Seppänen (αναπλ. Marianne Eriksson), Rijk van Dam, Michiel van 
Hulten και  Kyösti Tapio Virrankoski (αναπλ. Antonio Di Pietro). 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στις 8 Νοεµβρίου 2000 η Επιτροπή εκπόνησε την περιοδική της έκθεση σχετικά µε τις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες και την πρόοδο που πραγµατοποίησαν στο πλαίσιο της πορείας 
προς την προσχώρηση. Το κεφάλαιο 28 του κοινοτικού κεκτηµένου (δηµοσιονοµικός 
έλεγχος) ελέγχθηκε σχολαστικά για κάθε µία από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Έκτοτε 
οι υποψήφιες χώρες προέβησαν σε ορισµένες προσαρµογές.  
 
Από το 2002, κάθε µία από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες αναλαµβάνει την ευθύνη της 
αποκέντρωσης των κοινοτικών ταµείων (PHARE, ISPA, SAPARD) καθώς και τον πολυετή 
προγραµµατισµό ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας των διαρθρωτικών ταµείων 
µετά την προσχώρηση. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην εύρυθµη λειτουργία των κατάλληλων συστηµάτων δηµοσιονοµικού 
ελέγχου και διαχείρισης.  
 
Η ακόλουθη γνωµοδότηση προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής εφιστά την προσοχή στις πτυχές του 
εσωτερικού ελέγχου, του εξωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης των κοινοτικών κεφαλαίων, 
της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µέτρων 
ελέγχου σχετικών µε τους ίδιους πόρους που πρέπει να συνιστούν αντικείµενο προσπαθειών 
προκειµένου να τηρούνται τα κοινοτικά πρότυπα.  
 
Οι ακόλουθες συστάσεις βασίζονται σε µία συλλογή δεδοµένων (που διαβιβάστηκαν από τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την Επιτροπή – Γενική 
∆ιεύθυνση ∆ιεύρυνσης – και από τις ενδιαφερόµενες υποψήφιες προς ένταξη χώρες, µέσω 
των µόνιµων αντιπροσωπειών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση), τα οποία συνοψίζονται 
κατωτέρω.  
 
I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Αρµόδια κεντρικά  όργανα 
 
Εσωτερικός έλεγχος 
∆ιεύθυνση ∆ηµοσίου Ταµείου (Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου) 
 

- λειτουργικά ανεξάρτητος φορέας που εργάζεται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ελέγχου 
- αποτελείται από 23 άτοµα, τα οποία επικουρούνται από 18 ελεγκτές  
- το διοικητικό και δηµοσιονοµικό του πλαίσιο είναι ήδη ευθυγραµµισµένο µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο. 

 
Λειτουργικά όργανα 

Τµήµατα εσωτερικής λογιστικής σε υπουργεία/υπηρεσίες·  
-  αναφέρουν στην ανώτατη διοίκηση του υπουργείου ή της υπηρεσίας 
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Συστάσεις της Επιτροπής 
- ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου εσόδων και της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου 
Οικονοµικών και του Γραφείου Προγραµµατισµού  

- ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών  
 
II. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Κρατικό Ελεγκτικό Συνέδριο (SAO) "Γενικός Ελεγκτής" 
 

- Ανώτατο ελεγκτικό σώµα, ανεξάρτητο από την εκτελεστική, νοµοθετική και δικαστική  
εξουσία 

- Αναφέρει στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µέσω ετήσιας έκθεσης η οποία εν συνεχεία         
υποβάλλεται στο κοινοβούλιο    

- Πεδίο εφαρµογής: κρατικός, τοπικός προϋπολογισµός, ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, κλπ. 
- Η Υπηρεσία Εξωτερικού Ελεγκτή διαθέτει προσωπικό περίπου 100 ελεγκτών και 10 
διοικητικών υπαλλήλων  

 
III. ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 
Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ 
Ο Γενικός Εισαγγελέας (επικεφαλής της νοµικής υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας· η υπηρεσία 
περιλαµβάνει µονάδα για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων που προέρχονται 
από παράνοµες δραστηριότητες) - συντονίζει όλες τις έρευνες για απάτες και είναι το 
«µοναδικό σηµείο επαφής»· συνεργασία µε τα αρµόδια όργανα της ΕΕ, ιδιαίτερα την OLAF 
(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης).  
Επίσης, αστυνοµική µονάδα οικονοµικού εγκλήµατος και ειδική ανακριτική µονάδα 
Τελωνείων και Ειδικών φόρων κατανάλωσης.   
 
Συστάσεις της Επιτροπής 
 
- διασφάλιση της ορθής διαχείρισης της προενταξιακής χρηµατοδότησης και των 

µελλοντικών ∆ιαρθρωτικών Ταµείων  
- ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας 
- διασφάλιση της λειτουργικής ανεξαρτησίας 
- δηµιουργία διαδροµών ελέγχου για τον έλεγχο των κοινοτικών κεφαλαίων 
- ενίσχυση των αρµόδιων για επιτόπου ελέγχους φορέων της ΕΕ  
- διασφάλιση πλήρους νοµοθετικής ευθυγράµµισης σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς 
φορείς κατά της απάτης (OLAF) 

 
IV. ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 
- Υπηρεσία ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονοµικών, αρµόδια για τον έλεγχο εσόδων που 
προκύπτουν από το ΦΠΑ  

- οι τελωνειακοί δασµοί εισπράττονται (και ελέγχονται) από την υπηρεσία Τελωνείων και 
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Ειδικών φόρων κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονοµικών   
- η τεχνική επιτροπή (της οποίας προεδρεύει η Στατιστική Υπηρεσία µε εκπροσώπους από 
όλα τα σχετικά κυβερνητικά τµήµατα) µελετά τον υπολογισµό των ιδίων πόρων 
προερχόµενων από το ΦΠΑ 

- η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου του ∆ηµοσίου Ταµείου είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή 
ελέγχων και ερευνών. 

 
Συστάσεις της Επιτροπής 
- χρήση της µεθοδολογίας της ΕΕ για τα δεδοµένα του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ  
- τελωνειακοί δασµοί: µέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου εσόδων 
- Υπηρεσία ∆ηµοσίου Ταµείου και ΦΠΑ προκειµένου να διασφαλίζουν τη διάθεση στην 
Επιτροπή των πόρων από το ΦΠΑ και όλων των απαιτούµενων πληροφοριών. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, που είναι 
αρµόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κοινοτικές προενταξιακές ενισχύσεις, οι οποίες αποτελούν 

χρήµατα του ευρωπαίου φορολογουµένου, πρέπει να ωφελήσουν την Κύπρο υπό τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες όσον αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη διαφάνεια και 
την αποτελεσµατικότητα, και ότι προς τούτο απαιτείται η σωστή λειτουργία των 
κατάλληλων συστηµάτων διαχείρισης και δηµοσιονοµικού ελέγχου, καθώς και η 
καλλιέργεια µιας κουλτούρας και η ανάπτυξη ενός συστήµατος κατά της απάτης, 

1. διαπιστώνει ότι, παρά το καλό επίπεδο του κυπριακού συστήµατος σε ό,τι αφορά τον 
εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο, η κυπριακή κυβέρνηση πρέπει ακόµη να ενισχύσει 
την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου εντός της κυβέρνησης· 

2. καλεί την κυπριακή κυβέρνηση να καταπολεµήσει αποτελεσµατικότερα τη 
νοµιµοποίηση παράνοµου χρήµατος και τις περιπτώσεις απάτης, και απορεί για την 
έλλειψη στοιχείων στις τακτικές εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά µε τις υπεράκτιες 
εταιρίες στην Κύπρο, το ρόλο και τη σηµασία τους και ζητεί σχετικές πληροφορίες 
για το θέµα αυτό· 

3. καλεί την Κύπρο να λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η όσο το 
δυνατόν συντοµότερη εφαρµογή µεθόδων ανάλυσης του κινδύνου στον τοµέα του εκ 
των προτέρων ελέγχου των ατοµικών συναλλαγών· 

4. προτρέπει την Κύπρο να λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η ορθή 
διαχείριση της προενταξιακής χρηµατοδότησης και των µελλοντικών διαρθρωτικών 
ταµείων.  
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8 Ιουνίου 2001 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής 

σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόοδο 
των διαπραγµατεύσεων  
(COM(2000)702 – C5-0602/2000 – 1997/2171 (COS)) 

Συντάκτρια γνωµοδότησης: Miet Smet 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Απριλίου 2000, η  Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων όρισε συντάκτρια γνωµοδότησης την κ. Miet Smet. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 3 και 29 Μαΐου 2001, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο 
γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω συµπεράσµατα 
οµόφωνα. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Winfried Menrad, ασκών την προεδρία· 
José Ribeiro e Castro, αντιπρόεδρος· Miet Smet, συντάκτρια γνωµοδότησης· Sylviane H. 
Ainardi, Jan Andersson, Elspeth Attwooll (αναπλ. Daniel Ducarme), María Antonia Avilés 
Perea, Regina Bastos, Philip Bushill-Matthews, Luciano Caveri, Alejandro Cercas, Luigi 
Cocilovo, Elisa Maria Damião, Proinsias De Rossa, Den Dover (αναπλ. Ρόδη Κράτσα-
Τσαγκαροπούλου), Harald Ettl, Jillian Evans, Carlo Fatuzzo, Hélène Flautre, Fiorella 
Ghilardotti, Anne-Karin Glase, Jorge Salvador Hernández Mollar (αναπλ. Raffaele 
Lombardo), Stephen Hughes, Anne Elisabet Jensen (αναπλ. Luciana Sbarbati), Pierre 
Jonckheer (αναπλ. Ian Stewart Hudghton), Karin Jöns, Ιωάννης Κουκιάδης, Arlette Laguiller, 
Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Manuel Pérez Álvarez, Bartho Pronk, Tokia 
Saïfi, Herman Schmid, Ilkka Suominen, Ieke van den Burg, Anne E.M. Van Lancker, Barbara 
Weiler και Sabine Zissener (αναπλ. Mario Mantovani). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, που 
είναι αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

1. εκφράζει την ικανοποίησή της τόσο για την εξέλιξη στις συνοµιλίες ένταξης καθώς 
και για τις σηµειωθείσες κατά το 2000 προόδους της Κύπρου όσον αφορά την 
κοινωνική διάσταση του κοινοτικού κεκτηµένου· φρονεί ότι η κατάσταση στην αγορά 
εργασίας είναι υποδειγµατική όσον αφορά το ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό 
ανεργίας καθώς και τις τάσεις της πολιτικής για την αγορά εργασίας, µε βάση 
πυλώνες και κατευθυντήριες γραµµές· αναγνωρίζει τις πραγµατοποιηθείσες προόδους 
σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων· 

2. χαιρετίζει την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και των διατάξεων 
εργατικού δικαίου για την ενηµέρωση και διαβούλευση καθώς και για την ασφάλεια 
και την υγεία, αλλά επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής φαίνεται 
ότι απαιτούνται σχετικώς κάποια µέτρα ακόµη· 

3. ζητεί όπως, προκειµένου να προστατευθεί η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων 
στα πλοία, προβλεφθούν µέτρα για τη πρόληψη των ναυτικών δυστυχηµάτων 
δεδοµένου ότι η Κύπρος κατέχει  διεθνώς την δεύτερη θέση µετά τον Παναµά στον 
τοµέα αυτό· 

4. χαιρετίζει τον- πρωτίστως διεπαγγελµατικό και τριµερή - κοινωνικό διάλογο και ζητεί 
να ενισχυθεί και να διευρυνθεί ο διµερής και ο τοµεακός κοινωνικός διάλογος· 

5. ζητεί επιµόνως να απαλλαγεί η κυπριακή νοµοθεσία από µορφές διακρίσεων που δεν 
επιτρέπονται από το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως να εξαλειφθούν οι απαιτήσεις σχετικά µε 
την εθνικότητα, τον τόπο διαµονής, τη συµµετοχή σε επαγγελµατικές ενώσεις και τα 
πιστοποιητικά χρηστών ηθών από τους κανόνες για την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας και την επαγγελµατική ζωή· 

6. καλεί την κυπριακή κυβέρνηση να µεριµνήσει επιµελώς για τον επαρκή εξοπλισµό 
των δηµοσίων υπηρεσιών για να διασφαλισθεί κυρίως η αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων, η συµµετοχή στο ΕURΕS, η κοινωνική ασφάλιση των 
διακινούµενων εργαζοµένων, η χρήση πόρων του ΕΚΤ και ο έλεγχος στην τήρηση της 
εργατικής και κοινωνικής νοµοθεσίας· 

7. καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να λάβουν επίσης υπόψη, κατά την διεξαγωγή 
των διαπραγµατεύσεων ένταξης, τις κοινωνικές συνέπειες της διαίρεσης της Νήσου. 
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25 Ιουνίου 2001 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 
προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής 

σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόοδο 
των διαπραγµατεύσεων  
(COM (2000) 702 – C5-0602/2000 – 1997/2171 (COS)) 

Συντάκτρια γνωµοδότησης: Astrid Lulling 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Μαρτίου 2001, η  Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας 
και τις Ίσες Ευκαιρίες όρισε συντάκτρια γνωµοδότησης την κ. Astrid Lulling. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 29 Μαΐου, 20 και 21 Ιουνίου 2001, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω συµπεράσµατα 
οµόφωνα. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Maj Britt Theorin, πρόεδρος· Ria G.H.C. 
Oomen-Ruijten (αναπλ. Astrid Lulling, συντάκτριας γνωµοδότησης), María Antonia Avilés 
Perea, Maria Berger, Lone Dybkjær, Lissy Gröner, Heidi Anneli Hautala, Mary Honeyball, 
Άννα Καραµάνου, Thomas Mann, Maria Martens, Patsy Sörensen και Joke Swiebel. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και τις Ίσες Ευκαιρίες καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής 
Πολιτικής, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Τονίζει ότι η έγκριση του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα της ισότητας ανδρών 
και γυναικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη, στο µέτρο που το 
θέµα αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η 
απαραίτητη θεσµική ανάπτυξη στον τοµέα αυτό είναι βασικό στοιχείο της πλήρους 
εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου· 

2. Υπογραµµίζει ότι η τακτική έκθεση 2000 της Επιτροπής όσον αφορά την πρόοδο που 
επιτεύχθηκε από την Κύπρο για την ένταξη διαπιστώνει ότι, όσον αφορά την ισότητα 
µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών, δεν έχει εγκριθεί καµία νέα νοµοθεσία 
από το 1999 και ότι είναι απαιτούνται συµπληρωµατικές προσαρµογές της κυπριακής 
νοµοθεσίας προκειµένου να ευθυγραµµισθεί πλήρως µε τις κοινοτικές διατάξεις· 

3. Με βάση υπόψη την αποδεδειγµένη ικανότητα της κυπριακής οικονοµίας να 
προσαρµόζεται στις προκλήσεις που τίθενται µε την έγκριση του κοινοτικού 
κεκτηµένου λόγω της εξαιρετικής οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κατάστασης της 
Νήσου και έχοντας υπόψη ότι η Κύπρος έχει ταξινοµηθεί από την Παγκόσµια 
Τράπεζα ως χώρα υψηλού επιπέδου, κρίνει ότι θα πρέπει η Κύπρος να θέσει την 
υλοποίηση της αρχής της ισότητας µεταχείρισης  µεταξύ ανδρών και γυναικών, 
σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών, ως τοµέα 
προτεραιότητας στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για την ένταξη, προκειµένου να 
είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει τα διαθέσιµα  οικονοµικά µέσα για την 
προτεραιότητα αυτή· 

4. Εκτιµώντας ότι το ποσοστό δραστηριότητας των κυπρίων γυναικών είναι πολύ 
κατώτερο από τον κοινοτικό µέσο όρο, ζητεί τη λήψη µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων 
και θετικών µέτρων όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 της Συνθήκης, για την 
ενθάρρυνση της πρόσβασης των γυναικών στην επαγγελµατική κατάρτιση και 
απασχόληση, ώστε να βελτιωθεί, η θέση τους στην αγορά εργασίας, να προωθηθούν 
πολιτικές που θα καταστήσουν δυνατή τη συνύπαρξη των επαγγελµατικών και 
οικογενειακών υποχρεώσεων, µε στόχο την εφαρµογή της στρατηγικής για την 
απασχόληση χωρίς διακρίσεις µε βάση το φύλο, στην οποία θα περιληφθεί και σειρά 
πρωτοβουλιών (δηµόσιων ή ιδιωτικών) που θα διευκολύνουν στην πράξη το 
συνδυασµό επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, ιδίως µε την παροχή υπηρεσιών 
παιδικής µέριµνας για τα παιδιά των γυναικών που ασκούν αµειβόµενη απασχόληση 
και µε τη διαµόρφωση εθνικής στρατηγικής σε ό,τι αφορά την παιδική µέριµνα. 

5. Εκφράζει τη λύπη της που η Κύπρος δεν συµµετέχει στο κοινοτικό πρόγραµµα 
"ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών", ενώ θεωρείται ότι είναι η χώρα 
που έχει σηµειώσει τη µεγαλύτερη πρόοδο στις διαπραγµατεύσεις των κεφαλαίων που 
αφορούν το κοινοτικό κεκτηµένο· εύχεται, στο πλαίσιο του πρώτου εθνικού 
προγράµµατος έγκρισης του κοινοτικού κεκτηµένου, να επιβεβαιωθεί η συµµετοχή 
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της χώρας στο πρόγραµµα αυτό·  

6. Ζητεί να συµπεριλαµβάνεται συστηµατικά σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και 
µεταρρυθµίσεις η έννοια του "gender mainstreaming" και να εξετασθούν τα θέµατα 
διακρίσεων λόγω φύλου στο πλαίσιο του προγράµµατος Karolus, που αποσκοπεί στην 
καλύτερη εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου µε την ανταλλαγή εθνικών 
υπαλλήλων· 

7. Εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να ενισχυθούν οι υφιστάµενες θεσµικές δοµές, 
ιδιαίτερα τα ανεξάρτητα όργανα που είναι υπεύθυνα για την προώθηση της αρχής της 
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, και να εισαχθεί στο εσωτερικό δίκαιο η 
δυνατότητα για κάθε άτοµο που κρίνει ότι έχει ζηµιωθεί από τη µη εφαρµογή της 
αρχής ίσης µεταχείρισης, να ασκήσει τα δικαιώµατά του δια της δικαστικής οδού· 

8. Θεωρεί ότι η διαδικασία διεύρυνσης πρέπει να συνοδεύεται από την αποτελεσµατική 
εφαρµογή των  µέσων για την πρόληψη και καταπολέµηση οποιασδήποτε µορφής 
παράνοµης διακίνησης γυναικών και παιδιών· 

9. Τονίζει ότι η ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των γυναικών παραµένει ένα θέµα που 
προκαλεί ανησυχία, παρά την ύπαρξη νοµοθεσίας που έχει εγκριθεί από την Κύπρο 
για την καταγγελία της βίας αυτής, και ελπίζει ότι η Κύπρος θα επωφεληθεί πλήρως 
από τις δυνατότητες που προσφέρονται από το πρόγραµµα σχετικά µε την κοινοτική 
στρατηγική-πλαίσιο σε θέµατα ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών 
(2001-2005)· 

10. Ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει σηµαντικές ενισχύσεις προκειµένου να 
επιτραπεί στην Κύπρο η πραγµατοποίηση χωριστών στατιστικών για τις γυναίκες και 
τους άνδρες, οι οποίες θα είναι συµβατές µε τις κοινοτικές στατιστικές, ώστε να 
αυξηθεί η συνειδητοποίηση των προβληµάτων και να διευκολυνθεί η σύγκριση για 
όλα τα θέµατα που αφορούν την ισότητα ανδρών και γυναικών· 

11. Καλεί την Κύπρο να εφαρµόσει τη σύσταση του Συµβουλίου της 2ας ∆εκεµβρίου 
19961 για την ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στις προσεχείς εκλογές. 

 

 

                                                           
1 ΕΕ L 319, 10.12.1996, σελ. 11. 
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
 
προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής 

σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Τσεχικής 
∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της 
Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
πορεία των διαπραγµατεύσεων 
 
COM(2000) 701-712 - C5-0601-0612/2000 - 1997/2171-2181(COS) και 1999/2029(COS) 
 
Συντάκτης γνωµοδότησης: Reimer Böge 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Απριλίου 2001, η  Επιτροπή Προϋπολογισµών όρισε 
συντάκτη γνωµοδότησης τον κ. Reimer Böge. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 28 Μαΐου και 20 Ιουνίου 2001, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω 
συµπεράσµατα οµόφωνα µε 2 αποχές. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Terence Wynn, πρόεδρος· Reimer 
Böge, αντιπρόεδρος/συντάκτης γνωµοδότησης· Bárbara Dührkop Dührkop, 
αντιπρόεδρος·  Ιωάννης Αβέρωφ, Kathalijne Maria Buitenweg, Joan Colom i Naval, 
Carlos Costa Neves, Den Dover, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, 
Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne Elisabet Jensen, Wilfried Kuckelkorn, 
Florence Kuntz, Armin Laschet, John Joseph McCartin, Jan Mulder, Juan Andrés 
Naranjo Escobar, Giovanni Pittella, Bartho Pronk (αναπλ. Jean-Louis Bourlanges), Paul 
Rübig (αναπλ. James E.M. Elles), Heide Rühle, Esko Olavi Seppänen (αναπλ. Chantal 
Cauquil), Per Stenmarck, Jeffrey William Titford, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf 
Walter και Brigitte Wenzel-Perillo 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγµατεύεται επί του παρόντος µε 12 υποψήφιες χώρες την 
προσχώρησή τους στην Ένωση. Προβλέψεις και σενάρια για το κόστος της διεύρυνσης 
βασίζονται αναγκαστικά σε διάφορες υποθέσεις, οι οποίες περιέχουν πολιτικούς 
προβληµατισµούς. Σηµαντικές πτυχές θα καταστούν σαφείς µετά το πέρας των 
διαπραγµατεύσεων. Το πλέον σύνηθες σενάριο είναι ότι οι πρώτες προσχωρήσεις θα λάβουν 
χώρα το 2004, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι οι διαπραγµατεύσεις θα ολοκληρωθούν και οι 
συµβάσεις προσχώρησης θα υπογραφούν πριν από τον Ιούνιο του 2002, θα επικυρωθούν το 
2003, επιτρέποντας να λάβει χώρα η πρώτη προσχώρηση την 1η Ιανουαρίου 2004. Το 
Κοινοβούλιο χαιρέτισε αυτήν την προοπτική, ιδιαίτερα εν όψει των εκλογών για την ανάδειξη 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2004, προοπτική που αποτελεί και τη βάση του 
εγγράφου εργασίας σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της διεύρυνσης της ΕΕ που 
υπεβλήθη από τον εισηγητή στην Επιτροπή Προϋπολογισµών στις 24 Απριλίου 2001 (PE 
300.045). 
 
Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης στον προϋπολογισµό της ΕΕ εξαρτώνται κυρίως από τις 
εξελίξεις στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και τις διαρθρωτικές δράσεις, καθώς 
αποτελούν περίπου το 80% των δαπανών του προϋπολογισµού της ΕΕ. Λαµβάνοντας υπόψη 
τη συµµετοχή των νέων κρατών µελών στην ΚΓΠ, το κόστος για τον προϋπολογισµό της ΕΕ 
θα εξαρτάται κυρίως από την συµµετοχή των γεωργών των υποψηφίων χωρών στις 
µεταφορές άµεσων ενισχύσεων. Στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο που προσαρτάται στη 
διοργανική συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999, αναφέρονται ενδεικτικά ποσά για το κόστος της 
διεύρυνσης, τα οποία υπολογίζονται µε δεδοµένη την προσχώρηση έξι χωρών το 2002 χωρίς 
να λαµβάνεται υπόψη η συµµετοχή τους στις άµεσες ενισχύσεις. Όπως φαίνεται, οι διατάξεις 
της διοργανικής συµφωνίας επαρκούν για την κάλυψη του κόστους της διεύρυνσης υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν µεταφέρονται άµεσες ενισχύσεις σε γεωργούς των νέων κρατών µελών, 
ακόµη και αν προσχωρήσουν στην Ένωση 10 χώρες αντί των 6. Εάν οι διαπραγµατεύσεις 
οδηγήσουν στην απόφαση για χορήγηση άµεσων ενισχύσεων, και ανάλογα µε την έκβαση της 
επικείµενης µεταρρύθµισης της ΚΓΠ, οι διατάξεις της διοργανικής συµφωνίας πρέπει να 
εξετασθούν. Η διεύρυνση θα έχει επιπτώσεις στην ΚΓΠ, ιδιαίτερα από δηµοσιονοµική 
άποψη. Από την άλλη πλευρά, οι µεταρρυθµίσεις της γεωργικής πολιτικής πρέπει να λάβουν 
υπόψη το γεγονός ότι τα νέα κράτη µέλη βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στη γεωργία και έχουν 
διαφορετική οικονοµική διάρθρωση σε σύγκριση µε τα σηµερινά κράτη µέλη. Εφαρµόζονται 
ήδη µέθοδοι εκτατικής γεωργίας στις υποψήφιες χώρες, που ενδέχεται να είναι το µέλλον της 
ευρωπαϊκής γεωργίας. 
 
Όσον αφορά τις διαρθρωτικές ενέργειες, το επιπλέον κόστος για την ΕΕ πρόκειται να είναι 
υψηλό, αν και ο κανονισµός του Συµβουλίου αριθ. 1260/1999 σχετικά µε τις γενικές 
διατάξεις που διέπουν τα διαρθρωτικά ταµεία περιορίζει τις ετήσιες µεταφορές για τις 
διαρθρωτικές ενέργειες από τον προϋπολογισµό της ΕΕ σε συγκεκριµένη χώρα στο 4% του 
ΑΕΠ. Η άµεση πλήρης συµµετοχή των νέων κρατών µελών στα γεωργικά και διαρθρωτικά 
προγράµµατα της ΕΕ θα επιβαρύνει την ικανότητα των χωρών αυτών για απορρόφηση της 
χρηµατοοικονοµικής συµβολής στο σχετικό οικονοµικό τοµέα και για συγχρηµατοδότηση. 
Τούτο θα προκαλούσε κυρίως κοινωνικά προβλήµατα µεταξύ των οικονοµικών τοµέων, εάν 
το πλήρες ποσόν της γεωργικής στήριξης θα κατεβάλλετο στους γεωργούς ήδη κατά τα 
πρώτα έτη µετά τη διεύρυνση, καθώς τούτο θα δηµιουργούσε χάσµα εισοδηµάτων µεταξύ του 
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γεωργικού τοµέα και άλλων οικονοµικών τοµέων. Ενδέχεται επίσης να προκύψουν 
προβλήµατα διαχείρισης των πόρων που είναι πολύ υψηλότεροι από τους πόρους που 
διατίθενται µε τα προενταξιακά µέσα. Η µέθοδος της σταδιακής συµµετοχής όχι µόνον δεν θα 
δηµιουργεί λιγότερα προβλήµατα στα νέα κράτη µέλη, αλλά συµβάλλει στην καλύτερη 
ισορροπία του προϋπολογισµού της ΕΕ, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια µετά την προσχώρηση. 
Θα επιτρέψει επίσης να διατηρηθεί το πλαίσιο που προβλέπεται στη διοργανική συµφωνία 
έως το 2006. 
 
Παραµένει το ερώτηµα κατά πόσον τα ποσά που αναφέρονται στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο 
ΕΕ-21 αποτελούν µια αξιόπιστη βάση για την προσαρµογή των δηµοσιονοµικών προοπτικών 
σε σχέση µε τη διαδικασία προσχώρησης, και δη µε τις επιπτώσεις της στις διοικητικές 
δαπάνες, τις εσωτερικές πολιτικές και τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ. Η Ένωση ενδέχεται να 
χρειασθεί επιπλέον πόρους για να ανταποκριθεί στη διεύρυνση αυτών των καθηκόντων. Η 
ενσωµάτωση των υποψηφίων χωρών στο Ταµείο Συνοχής δεν έχει αποτελέσει επίσης 
αντικείµενο πραγµατικής συζήτησης. 
 
Το κόστος για τον προϋπολογισµό της ΕΕ θα αυξηθεί σηµαντικά µετά το 2006 λόγω της 
ολοκλήρωσης της σταδιακής καταβολής πόρων για γεωργικές και διαρθρωτικές ενέργειες για 
τα πρώτα νέα κράτη µέλη και λόγω της προσχώρησης άλλων υποψηφίων χωρών. Το 
Κοινοβούλιο επιθυµεί να τονίσει ότι η διεύρυνση δεν ενέχει µη υπολογίσιµους κινδύνους. 
Συγκεκριµένα, οι διαθέσιµες για την προσχώρηση πιστώσεις πληρωµών που προβλέπονται 
στις δηµοσιονοµικές προοπτικές για τα έτη 2004-2006 φαίνεται ότι επαρκούν, εάν ληφθεί 
υπόψη η παράγραφος 25(3) της διοργανικής συµφωνίας ("Οι συµπληρωµατικές ανάγκες θα 
καλυφθούν από τις διαθέσιµες πιστώσεις που προορίζονται γι 'αυτό το σκοπό στις 
δηµοσιονοµικές προοπτικές και, εφόσον παραστεί ανάγκη, από τη χρησιµοποίηση πρόσθετων 
ιδίων πόρων που προκύπτουν από την αύξηση του ΑΕΠ της Κοινότητας λόγω διεύρυνσης της 
Ένωσης"). Μετά την πρώτη προσχώρηση οι πιστώσεις θα µπορούσαν να διατίθενται µέσω 
προσαρµογής των δηµοσιονοµικών προοπτικών, όπως προβλέπεται στη διοργανική 
συµφωνία, µε τον περιορισµό των ποσών που αναφέρονται στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο ΕΕ-
21 στο κεφάλαιο 8 για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και στις δηµοσιονοµικές 
προοπτικές ΕΕ-15 για πιστώσεις πληρωµών του αντίστοιχου έτους. 
 
Οι διαπραγµατεύσεις µε 12 υποψήφιες χώρες έχουν ήδη σηµειώσει µεγάλη πρόοδο σε 
ορισµένους τοµείς, αλλά καίρια θέµατα όπως είναι οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις  της 
διεύρυνσης δεν έχουν συζητηθεί ακόµη επαρκώς σε πολιτικό επίπεδο. Το θέµα πρέπει να 
εξετασθεί λεπτοµερώς το συντοµότερο δυνατό, προκειµένου να προετοιµασθεί το νέο 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο που πρέπει να είναι έτοιµο για την υποδοχή των νέων κρατών µελών. 
Ιδιαίτερα, το Συµβούλιο φαίνεται ότι δεν είναι ακόµη εις θέση να παρουσιάσει κοινή θέση για 
ένα ρεαλιστικό χρηµατοοικονοµικό και δηµοσιονοµικό πλαίσιο στις υποψήφιες χώρες, όπως 
φάνηκε στην άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων στο Nyköpping στις 
5/6 Μαΐου. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισµών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, που είναι αρµόδια επί της 
ουσίας, να περιλάβει στις προτάσεις ψηφισµάτων της τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. επισηµαίνει ότι η συµµετοχή της (όνοµα της χώρας) στην Κοινή Γεωργική Πολιτική 
της Ένωσης και στις διαρθρωτικές ενέργειες πρέπει να γίνει σταδιακά κατά τα πρώτα 
έτη µετά την προσχώρηση, ώστε να ληφθούν υπόψη η κοινωνικοοικονοµική 
κατάσταση, η ικανότητα απορρόφησης, οι δυνατότητες συγχρηµατοδότησης και η 
διοικητική διάρθρωση της (όνοµα της χώρας) καθώς και οι επιπτώσεις για τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ· σηµειώνει ότι τούτο συνέβη και κατά τον προηγούµενο γύρο 
διεύρυνσης· 

Αιτιολόγηση 

Η άµεση πλήρης συµµετοχή της (όνοµα της χώρας) στα γεωργικά και διαρθρωτικά 
προγράµµατα της ΕΕ θα επιβαρύνει την ικανότητα της χώρας για απορρόφηση της 
χρηµατοοικονοµικής συµβολής στο σχετικό οικονοµικό τοµέα και για συγχρηµατοδότηση των 
σχεδίων. Τούτο θα προκαλούσε κοινωνικά προβλήµατα µεταξύ των οικονοµικών τοµέων, ενώ 
ενδέχεται να δηµιουργηθούν και προβλήµατα διαχείρισης κατά τα πρώτα έτη. Η σταδιακή 
συµµετοχή σε γεωργικά και διαρθρωτικά προγράµµατα όχι µόνον δηµιουργεί λιγότερα 
προβλήµατα (όνοµα της χώρας), αλλά βοηθεί επίσης στον καλύτερο έλεγχο του προϋπολογισµού 
της ΕΕ, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη µετά την προσχώρηση.  

2. υπογραµµίζει ότι το πιθανό κόστος για τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που θα προκύψει από την προσχώρηση της (όνοµα της χώρας) και άλλων νέων 
κρατών µελών έως το 2006, µπορεί να αντιµετωπισθεί στο πλαίσιο των διατάξεων της 
ισχύουσας διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 για τη δηµοσιονοµική 
πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού1· προτείνει ότι µετά 
την προσχώρηση τα ποσά θα µπορούσαν να διατίθενται µέσω της προσαρµογής των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών για το συγκεκριµένο έτος, εντός του ορίου του 1,27% 
για πιστώσεις πληρωµών και 1,335% για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· 
υπενθυµίζει ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες δαπάνες σε πληρωµές, που ισοδυναµεί 
συνολικά µε το 0,15% του ΑΕΠ της Κοινότητας το 2004, θα µπορούσε επίσης να 
χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των επιπρόσθετων οικονοµικών αναγκών που 
συνδέονται µε τη διεύρυνση· υπενθυµίζει, στο πλαίσιο αυτό, ιδίως το άρθρο 25 της 
∆ιοργανικής Συµφωνίας και ότι, προς το παρόν, οι συνέπειες µελλοντικών 
αποφάσεων για µεταρρυθµίσεις καθώς και οι ανάγκες για την κάλυψη κόστους των 
νέων πολιτικών είναι ακόµη ασαφείς· 

Αιτιολόγηση 

 Οι υπολογισµοί που αναφέρονται στο έγγραφο εργασίας για τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της 
διεύρυνσης της ΕΕ (PE 300.045) δείχνουν ότι, ακόµη και µε την αισιόδοξη πρόβλεψη της 
προσχώρησης 10 νέων κρατών µελών το 2004, τα µέσα της διοργανικής συµφωνίας επαρκούν  

                                                           
1 ΕΕ C 172, 18.6.1999, σελ. 1. 
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για την κάλυψη του κόστους της διεύρυνσης έως το 2006, εάν εφαρµοσθεί η µέθοδος της 
σταδιακής συµµετοχής και δεν πραγµατοποιηθούν – ή πραγµατοποιηθούν σε περιορισµένο 
βαθµό – µεταφορές άµεσων ενισχύσεων στους γεωργούς των υποψηφίων χωρών. 

3. τονίζει ότι το κόστος που θα προκύψει από την προσχώρηση της (όνοµα της χώρας) 
και άλλων νέων κρατών µελών ενδέχεται να αυξηθεί σηµαντικά µετά το 2006 και, ως 
εκ τούτου, απαιτείται να εξετασθούν σοβαρά τόσο η χρηµατοδότηση του 
προϋπολογισµού της ΕΕ όσο και η ικανότητα συµβολής των παλαιών και νέων 
κρατών µελών· ωστόσο, υπογραµµίζει ότι στηρίζει την αρχή να διατηρηθεί το 
ανώτατο όριο πιστώσεων πληρωµών στο 1,27% του ΑΕΠ της Κοινότητας έως το 
2006, το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µέσω του προϋπολογισµού της ΕΕ για 
την κάλυψη των αναγκών µιας διευρυµένης Ένωσης· υπενθυµίζει τη ∆ήλωση αριθ. 5 
της Επιτροπής σχετικά µε την απόφαση για τους ίδιους πόρους1, η οποία βρίσκεται 
τώρα στο στάδιο της κυρώσεως και η οποία προβαίνει σε γενική ανασκόπηση του 
συστήµατος των ιδίων πόρων, και παρουσιάζει έκθεση καταλλήλων προτάσεων για 
µεταρρύθµιση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006· 

Αιτιολόγηση 

Οι υπολογισµοί που αναφέρονται στο έγγραφο εργασίας για τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της 
διεύρυνσης της ΕΕ (PE 300.045) δείχνουν ότι το κόστος για τον προϋπολογισµό της ΕΕ θα 
αυξηθεί σηµαντικά µετά το 2006 λόγω της ολοκλήρωσης της σταδιακής συµµετοχής σε 
γεωργικές και διαρθρωτικές ενέργειες για τα πρώτα νέα κράτη µέλη και λόγω της προσχώρησης 
άλλων υποψηφίων χωρών. Το Κοινοβούλιο επιθυµεί να τονίσει ότι η διεύρυνση δεν ενέχει µη 
υπολογίσιµους κινδύνους, αλλά ότι οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις πρέπει να εξετασθούν 
προσεκτικά, ιδίως, για την περίοδο µετά το 2006. 

4. επισηµαίνει ότι οι επικείµενες µεταρρυθµίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
πρέπει να λάβουν υπόψη τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της διεύρυνσης στη γεωργία 
και αντιθέτως καθώς και την κατάσταση του γεωργικού τοµέα στην (όνοµα της 
χώρας)· τονίζει ότι είναι προτιµότερο οι µεταρρυθµίσεις να αποφασισθούν πριν από 
την προσχώρηση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες και µελλοντικές υποχρεώσεις 
στο πλαίσιο της ∆ΟΕ· υπογραµµίζει ιδιαίτερα την ανάγκη να αρχίσει η συζήτηση 
σχετικά µε τη δυνατότητα χορήγησης άµεσων ενισχύσεων σε γεωργούς της (όνοµα 
της χώρας)· 

Αιτιολόγηση 

Η διεύρυνση θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην Κοινή Γεωργική Πολιτική, ιδιαίτερα από 
δηµοσιονοµική άποψη. Από την άλλη πλευρά, οι µεταρρυθµίσεις της γεωργικής πολιτικής 
πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι η (όνοµα της χώρας) και άλλα νέα κράτη µέλη 
βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στη γεωργία και έχουν διαφορετική οικονοµική διάρθρωση σε 
σύγκριση µε τα σηµερινά κράτη µέλη. Εάν οι µεταρρυθµίσεις αποφασισθούν πριν από την 
πρώτη διεύρυνση, η (όνοµα της χώρας) θα µπορούσε να αρχίσει να εφαρµόζει την ορθή ΚΓΠ 
αµέσως µετά την προσχώρηση. Ιδιαίτερα, πρέπει να διευκρινισθεί εγκαίρως το ζήτηµα των 

                                                           
1 Απόφαση του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2000, για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (2000/597/ΕΚ, Ευρατόµ ). ΕΕ L 253, 7.10.2000, σελ. 42 
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άµεσων ενισχύσεων. 
 
5. τονίζει ότι τα κύρια δηµοσιονοµικά προβλήµατα της διεύρυνσης έχουν σχέση µε την 

κατηγορία 1 (ΚΓΠ) και την κατηγορία 2 (διαρθρωτικά ταµεία)· τονίζει συγχρόνως, ότι 
τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής πρέπει επίσης να λάβουν τα 
απαραίτητα µέτρα για την ανίχνευση και πρόληψη προβληµάτων σε άλλες 
κατηγορίες, και µάλιστα στις κατηγορίες 3 (εσωτερικές πολιτικές) και 5 (διοίκηση), 
όπου ήδη διαφαίνονται νέες ανάγκες για την προετοιµασία της διεύρυνσης και για τη 
συµµετοχή της (όνοµα της χώρας) και άλλων υποψηφίων χωρών· 

 
6. φρονεί ότι από τη διεύρυνση θα προκύψουν οικονοµικά και πολιτικά οφέλη που θα 

υπερβαίνουν τις δηµοσιονοµικές δαπάνες· υπογραµµίζει ότι η ένταξη δεν πρέπει να 
εξαρτηθεί από θέµατα επί των οποίων διίστανται οι απόψεις των κρατών µελών· 
υπογραµµίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η πολιτική οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής 
πρέπει να διατηρηθεί για όλη την Ένωση και µετά από την ένταξη (όνοµα της χώρας 
…) και των άλλων υποψήφιων χωρών· 

Αιτιολόγηση 

Το Κοινοβούλιο δεν µπορεί να δεχθεί ότι η προσχώρηση διακυβεύεται από την αδυναµία των 
κυβερνήσεων των σηµερινών κρατών µελών να εξεύρουν µακροπρόθεσµες και κατάλληλες 
λύσεις για το µέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και των διαρθρωτικών ενεργειών και για 
τη δηµιουργία πολιτικού πλαισίου που θα επέτρεπε την ενσωµάτωση της (όνοµα της χώρας) που 
διαθέτει διαφορετική διάθρωση του γεωργικού τοµέα και άλλων οικονοµικών τοµέων. 

7. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει διάφορες εκδοχές καθώς και, να αναπτύξει µε 
λεπτοµέρεια, τη διαδικασία και τις συνέπειες της προσχώρησης της (όνοµα της 
χώρας), να ενηµερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά µε αυτές τις προβλέψεις και να 
παρέχει στοιχεία που θα ενηµερώνονται τακτικά σχετικά µε το κόστος της διεύρυνσης 
ανάλογα µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης· 

Αιτιολόγηση 

Η ενηµέρωση του Κοινοβουλίου και του κοινού σχετικά µε το πραγµατικό κόστος της 
διεύρυνσης ήταν µέχρι σήµερα εξαιρετικά ανεπαρκής. Το Κοινοβούλιο ζητεί να τηρείται 
ενήµερο πιο τακτικά και πιο συγκεκριµένα σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις ώστε να 
µπορέσει να παράσχει την αναγκαία πολιτική συµβολή στη διαδικασία. 
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COM(2000) 701-712 - C5-0601-0612/2000 - 1997/2171-2181(COS) και 1999/2029(COS) 
 
Συντάκτες γνωµοδότησης: Maria Berger και Arie M. Oostlander 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 29 Μαΐου 2001, η  Επιτροπή Ελευθεριών και 
∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων όρισε συντάκτες 
γνωµοδότησης τους βουλευτές Maria Berger και Arie M. Oostlander. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 19-20 Ιουνίου και 3 Ιουλίου 2001, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω 
συµπεράσµατα οµόφωνα. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Graham R. Watson, πρόεδρος· 
Maria Berger και Arie M. Oostlander, συντάκτες γνωµοδότησης· Niall Andrews, Mary 
Elizabeth Banotti, Mario Borghezio (αναπλ. Carlos Coelho σύµφωνα µε το άρθρο 153, 
παράγραφος 2, του Κανονισµού), Alima Boumediene-Thiery, Marco Cappato, Michael 
Cashman, Carmen Cerdeira Morterero (αναπλ. Elena Ornella Paciotti), Ozan Ceyhun, 
Thierry Cornillet, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Juan Andrés Naranjo Escobar 
(αναπλ. Jorge Salvador Hernández Mollar), Paolo Pastorelli (αναπλ. Charlotte 
Cederschiöld, σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), Hubert 
Pirker, Giacomo Santini (αναπλ. Marcello Dell'Utri), Ingo Schmitt (αναπλ. Hartmut 
Nassauer), Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí και Olga Zrihen Zaari 
(αναπλ. Gianni Vattimo, σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, 
Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να 
συµπεριλάβει στις προτάσεις ψηφίσµατός της τα ακόλουθα στοιχεία. 

Τα παρακάτω πρέπει να θεωρηθούν ως προσωρινή γνωµοδότηση δεδοµένου ότι η επιτροπή 
µας θα εκπονήσει λεπτοµερέστερη ανάλυση µόλις υπάρξουν νέα, πιο ενηµερωµένα στοιχεία 
και θα εισέλθουν οι διαπραγµατεύσεις στην τελική τους φάση. 

1. εκφράζει την ανησυχία της για την δυνατότητα των υποψηφίων χωρών να εφαρµόσουν 
το κεκτηµένο στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων εντός 
σύντοµης χρονικής περιόδου και λαµβανοµένου υπόψη ότι ο εν λόγω τοµέας αποτελεί 
τον πυρήνα της κοινωνίας, του κράτους δικαίου και της εµπιστοσύνης των πολιτών· 
τονίζει εποµένως ότι είναι σηµαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στο 
συγκεκριµένο αυτό τοµέα· 

 
2. υπογραµµίζει ειδικότερα ότι η δοµή του κράτους και οι θεσµοί της Τουρκίας αποτελούν 

αυτοί καθ’ εαυτοί εµπόδιο για την εφαρµογή του κεκτηµένου στον τοµέα της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων· επισηµαίνει συνεπώς ότι η απαιτούµενη µεταρρύθµιση 
της κρατικής δοµής και του κοινωνικού συνόλου της Τουρκίας θα είναι µια επώδυνη και 
µακροχρόνια διαδικασία· 

 
3. υπογραµµίζει τη σηµασία της συνεργασίας µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, όπως για 

παράδειγµα στο κοινό πρόγραµµα Συµβουλίου της Ευρώπης - ΕΕ ΟCΤΟΡUS ΙΙ· 
 
4. προτρέπει τις υποψήφιες χώρες να θέσουν ελεύθερα τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 

για την εφαρµογή του κεκτηµένου προκειµένου να δώσουν τη δυνατότητα στην 
Επιτροπή να τους παράσχει τη συµπληρωµατική βοήθεια και υποστήριξη που 
χρειάζονται· 

 
Σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
 
∆ικαιοσύνη 
 
5. χαιρετίζει την κατάργηση της θανατικής ποινής στις χώρες της Κ. και Α. Ευρώπης και 

εξορκίζει την Τουρκία να πράξει το ίδιο· 
 
6. επισηµαίνει ότι, παρά την πρόοδο, χρειάζονται ακόµη σηµαντικές βελτιώσεις σε ό,τι 

αφορά την ανεξαρτησία του δικαστικού σώµατος, τα τυπικά προσόντα και τον αριθµό 
των δικαστών, έτσι ώστε να απολαύει το κοινωνικό σύνολο των υπηρεσιών ενός δίκαιου 
και αποτελεσµατικού δικαστικού σώµατος, και τονίζει ότι για την εξασφάλιση της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της διαδικασίας της δίκαιης δίκης ενώπιον των 
δικαστηρίων (fair trial) χρειάζονται και άλλες νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις· 

 
7. αναγνωρίζει την πολύτιµη υποστήριξη που έχουν προσφέρει µέχρι τώρα τα διάφορα 
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προενταξιακά προγράµµατα για την αναβάθµιση των προδιαγραφών στους τοµείς της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών· 

 
8. τονίζει ότι  απαιτείται να αυξηθούν οι  γνώσεις τόσο των δικαστών και δικηγόρων όσο 

και των πολιτικών και των υπαλλήλων σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο· καλεί επίσης τις 
ενδιαφερόµενες χώρες και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα να λάβουν µέτρα ή να 
ενισχύσουν τα υπάρχοντα µέτρα για διαρκή επιµόρφωση·   

 
9. ζητεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία προσχώρησης στις διεθνείς συµβάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων για όλες τις υποψήφιες χώρες και να ευθυγραµµιστεί το νοµοθετικό πλαίσιο 
της Βουλγαρίας µε τα διεθνή δεδοµένα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα για να 
αποτραπούν δια νόµου βασανιστήρια, απάνθρωπες και υποτιµητικές συµπεριφορές των 
αρχών και ποινές, καθώς και κάθε άλλη µορφή βίας· 

 
Αστυνοµία 
 
10. επισηµαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις διαπράττονται περιττές βιαιοπραγίες και καλεί 

εποµένως τις υποψήφιες χώρες να συνεχίσουν την επιβολή µέτρων που αποσκοπούν στη 
βελτίωση των προσόντων και της συµπεριφοράς των αστυνοµικών µέσω επιµορφωτικών 
προγραµµάτων στα θέµατα της δηµοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του 
σεβασµού των µειονοτήτων και του δικαιώµατος του ασύλου· καλεί επίσης τις χώρες 
αυτές να ευνοήσουν τις διαφοροποιηµένες προσλήψεις στο αστυνοµικό σώµα· 

 
Σωφρονιστικά ιδρύµατα 
 
11. επισηµαίνει ότι παρά τη σηµειωθείσα πρόοδο, συχνά οι συνθήκες στις φυλακές 

εξακολουθούν να µην είναι ικανοποιητικές σε πολλές από τις υποψήφιες χώρες· τις καλεί 
συνεπώς να βελτιώσουν την κατάσταση, να αναπτύξουν επιµορφωτικά προγράµµατα και, 
για όσες δεν το έχουν πράξει, να διασφαλίσουν ότι οι φυλακές λειτουργούν υπό την 
ευθύνη του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης· 

 
Μειονότητες 
 
12. χαιρετίζει τα προγράµµατα δράσης που δροµολόγησαν ορισµένες ενδιαφερόµενες 

υποψήφιες χώρες υπέρ των µειονοτήτων των Ροµ και αναµένει ότι τα εν λόγω 
προγράµµατα θα εφαρµοσθούν πράγµατι, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην 
παιδεία, την απασχόληση, τη στέγαση, και θα λάβουν υπόψη τις πολιτικές, οικονοµικές, 
κοινωνικές και πολιτισµικές διακρίσεις από τις οποίες πλήττονται οι µειονότητες των 
Ροµ· 

 
13. επισηµαίνει την πρόοδο που σηµειώθηκε σε ό,τι αφορά τη θέση των ρωσσοφώνων 

µειονοτήτων στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία λόγω της ενίσχυσης των 
γλωσσικών προγραµµάτων και υπογραµµίζει εκ νέου την κρίσιµη κατάσταση της 
κουρδικής µειονότητας στην Τουρκία· 

 
14. αξιώνει από τις ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για 

βελτίωση της θέσης : 
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- των παιδιών (ιδίως στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία) και να κυρώσουν και να 
εφαρµόσουν τη Σύµβαση της Χάγης για την προστασία των παιδιών, ιδίως για τα 
δικαιώµατα του παιδιού κυρώνοντας τη Σύµβαση της Χάγης και να βελτιώσουν 
απαραιτήτως τις συνθήκες διαβίωσης, σίτισης και αγωγής των παιδιών στα ιδρύµατα, 
κυρίως στα ιδρύµατα για παιδιά µε πνευµατικές ή σωµατικές αναπηρίες, 

- των γυναικών, αποκηρύσσοντας φονταµενταλιστικές πρακτικές που υποβαθµίζουν 
την θέση των γυναικών στην κοινωνία, 

- των οµοφυλοφίλων (ιδίως µε την κατάργηση των διακριτικών ποινικών ρυθµίσεων 
του Ποινικού Κώδικα της Βουλγαρίας( άρθρο 157 του Π.Κ ), της Κύπρου (άρθρο 171 
του Π.Κ ), της Ουγγαρίας( άρθρο 199 του Π.Κ ), της Λιθουανίας (άρθρο 122 του Π.Κ 
) και  της Ρουµανίας (άρθρο 200 του Π.Κ),  ρυθµίσεις για τις οποίες η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων έχει ορίσει ότι καταστρατηγούν την Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου), και 

- των αντιρρησιών συνειδήσεως· 
 
15. καλεί τις εµπλεκόµενες κυβερνήσεις να χαράξουν στρατηγικές για την ενσωµάτωση των 

µειονοτήτων, την αναγνώριση των νοµίµων δικαιωµάτων και ιδιαίτερα να θεσπίσουν 
νοµοθεσία κατά των διακρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΕ και του 
Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων· καλεί επίσης το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο κατά της 
ανόδου του ρατσισµού και της ξενοφοβίας να συντάξει εκθέσεις στις οποίες θα 
αναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται για την καταπολέµηση του ρατσισµού στις 
υποψήφιες χώρες· 

 
Άσυλο 
 
16. τονίζει την ακατάλληλη πάντοτε διαδικασία παροχής ασύλου που ακολουθείται σε 

ορισµένες υποψήφιες χώρες, ιδίως σε σχέση µε κανονιστικές διατάξεις και διαδικασίες, 
την πρόσβαση στις διαδικασίες παροχής ασύλου (πρόσφυγες που δεν έγιναν δεκτοί στα 
σύνορα ή κρατήθηκαν αυθαιρέτως· µη ικανοποιητική λειτουργία των διοικητικών 
δικαστηρίων)· καλεί συνεπώς τις υποψήφιες χώρες να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών συµβάσεων  και να βελτιώσουν την πολιτική τους 
σε αυτόν τον τοµέα και, στους τοµείς στους οποίους δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, 
να ακολουθήσουν τις καλύτερες πρακτικές· 

 
17. υπογραµµίζει ότι η επιβολή ελέγχων στα σύνορα δεν πρέπει να θίγει το δικαίωµα των 

προσφύγων να έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες αίτησης ασύλου και στην αρχή του µη 
επαναπατρισµού· ζητεί στο πλαίσιο αυτό τη θέσπιση δεσµευτικών κανόνων για την 
εξασφάλιση της συµβατότητας των πρακτικών επανεισόδου και του δικαιώµατος του 
ασύλου καθώς και τη συγκρότηση µόνιµων φορέων µε εκπροσώπους ΜΚΟ που θα έχουν 
ως αποστολή τον έλεγχο της εφαρµογής των συµφωνιών επανεισόδου·  

 
Θρησκευτική ελευθερία 
 
18. τονίζει ότι στη Βουλγαρία πρέπει να µεταρρυθµιστεί ολόκληρο το πλαίσιο που διέπει την 

ελευθερία της πίστης, της συνείδησης, της θρησκείας και της λατρείας·  
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∆ικαιοσύνη και αστυνοµική συνεργασία 
 
19. καλεί τις υποψήφιες χώρες να βελτιώσουν περαιτέρω τον προσανατολισµό της κοινωνίας 

και την ποιότητα της αστυνοµίας και του δικαστικού σώµατος, ιδίως µέσω της 
επιµόρφωσης και της βελτίωσης της επιστηµονικής τεχνογνωσίας του προσωπικού τους, 
έτσι ώστε να µπορέσουν να συµµετάσχουν στην ευρωπαϊκή δικαστική και αστυνοµική 
συνεργασία (Eurojust και Europol)· 

 
20. καλεί την Europol και τα κράτη µέλη της ΕΕ να συµβάλουν στην επιµόρφωση 

αστυνοµικών και νοµικών εµπειρογνωµόνων από τις υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της 
πρόληψης του διεθνούς εγκλήµατος και να αυξήσουν τις ανταλλαγές γνώσεων µε τις 
υποψήφιες χώρες έτσι ώστε οι τελευταίες να φθάσουν στα ευρωπαϊκά επίπεδα 
καταπολέµησης του διεθνούς εγκλήµατος· υπογραµµίζει ότι µε τον τρόπο αυτό µπορεί να 
αποτραπεί µια κατάσταση κατά την οποία η διεθνής εγκληµατικότητα θα εκµεταλλεύεται 
την έλλειψη κατάλληλων νοµοθετικών ρυθµίσεων και σταθερών διαρθρώσεων στις 
υποψήφιες για ένταξη χώρες· 

 
21. υπογραµµίζει την ευθύνη της ΕΕ (τεχνική και χρηµατοδοτική βοήθεια) για αυστηρούς 

εξωτερικούς ελέγχους στα σύνορα προκειµένου να καταπολεµηθεί η παράνοµη 
µετανάστευση και η εµπορία ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών, ώστε τα κράτη 
µέλη να σταµατήσουν να λειτουργούν ως αγορές τέτοιων υπηρεσιών· προτρέπει τις 
υποψήφιες χώρες να ενισχύουν την ποιότητα των µεθοριακών αστυνοµικών τους 
δυνάµεων και καλεί συγκεκριµένα τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρωσία να 
βελτιώσουν τον συντονισµό τους στο θύλακα του Καλίνιγκραντ· 

 
22. εκφράζει την ανησυχία του διότι η αύξηση ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας µπορεί να 

αποβεί επικίνδυνη εξέλιξη, ιδίως εκεί όπου δεν υφίστανται σταθερά εδραιωµένη έννοµη 
τάξη, πρακτικές κράτους δικαίου και ευαισθητοποίηση για τις αρχές του κράτους 
δικαίου· ζητεί µε έµφαση οι δραστηριότητες τέτοιων οργανώσεων να παραµείνουν 
ελεγχόµενες· 

 
Η µάχη κατά της διαφθοράς 
 
23. υπογραµµίζει ότι η διαφθορά υπονοµεύει την καλή λειτουργία της αστυνοµίας και του 

δικαστικού σώµατος και την εµπιστοσύνη του κοινού· προτρέπει συνεπώς τις υποψήφιες 
χώρες που δεν έχουν ακόµη κυρώσει τις συµβάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης και 
του ΟΟΣΑ σχετικά µε την καταπολέµηση της διαφθοράς, να το πράξουν και να λάβουν 
όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή αυτών των συµβάσεων όσο το δυνατόν 
συντοµότερα· 

 
24. τονίζει ότι η διαφάνεια της κοινωνίας (µεταξύ άλλων η ελευθερία των µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης), η ανεξαρτησία του δικαστικού σώµατος και η µισθολογική αναβάθµιση 
των αστυνοµικών και των δικαστών αποτελούν βασικά στοιχεία της µάχης κατά της 
διαφθοράς· 

 
25. υπογραµµίζει τη σηµασία πρωτοβουλιών όπως η πρωτοβουλία νοµικής ανάπτυξης στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη (SELDI), το Κέντρο για τη Μελέτη της ∆ηµοκρατίας (CSD) στη 
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Βουλγαρία και το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Ανάπτυξης του ∆ικαίου (IDLI) στη Ρώµη, διότι 
συµβάλλουν στις νοµικές εξελίξεις στις εν λόγω περιοχές ενισχύοντας την καλή 
διακυβέρνηση και την δράση των δικαστών και καταπολεµώντας τη διαφθορά· ζητεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει τις εν λόγω πρωτοβουλίες· 

 
Προστασία των δεδοµένων 
 
26. υπογραµµίζει ότι η πλήρης εµπιστοσύνη στους αµοιβαίους κανόνες προστασίας των 

δεδοµένων αποτελεί προϋπόθεση για την καθιέρωση µιας πράγµατι αποτελεσµατικής 
διµερούς συνεργασίας µε την Europol και τις αστυνοµικές και δικαστικές αρχές των 
κρατών µελών· προτρέπει συνεπώς τις υποψήφιες χώρες, που δεν το έχουν πράξει ακόµη, 
να υπογράψουν και να κυρώσουν τη σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των ατοµικών δεδοµένων έναντι της µη επιτρεπόµενης χρήσης των 
προσωπικών τους δεδοµένων (1981) και να εφαρµόσουν την οδηγία 95/46/ΕΚ της 24ης 
Οκτωβρίου 1995 σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων· 

 
27. χαιρετίζει την πρόοδο που σηµείωσαν η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία 

και η Σλοβακία στον τοµέα της προστασίας των δεδοµένων· επισηµαίνει τις διαδικασίες 
ορισµένων υποψηφίων χωρών προκειµένου να εφαρµόσουν τα απαιτούµενα µέτρα σε 
αυτόν τον τοµέα· ζητεί ως εκ τούτου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο και τα 
κράτη µέλη να παράσχουν συµπληρωµατική βοήθεια προς τις υποψήφιες χώρες 
προκειµένου να εφαρµόσουν τους κανόνες για την προστασία των δεδοµένων. 
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20 Ιουνίου 2001 
 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής 
 
σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Τσεχικής 
∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της 
Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
πορεία των διαπραγµατεύσεων 
 
COM(2000) 701-712 - C5-0601-0612/2000 - 1997/2171-2181(COS) και 1999/2029(COS) 
 
Συντάκτης γνωµοδότησης: Norbert Glante 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Μαρτίου 2001, η Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού 
Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας όρισε συντάκτη γνωµοδότησης τον κ. Norbert 
Glante. 

 Κατά τις συνεδριάσεις της στις  28 Μαΐου και 20 Ιουνίου 2001, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο γνωµοδότησης. 

 Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση ενέκρινε τα ακόλουθα συµπεράσµατα µε 2 
ψήφους υπέρ, 5 ψήφους κατά, και 1 αποχή. 

 Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Carlos Westendorp y Cabeza, 
πρόεδρος· Renato Brunetta και Peter Michael Mombaur, αντιπρόεδροι· Norbert Glante, 
συντάκτης γνωµοδότησης· Κωνσταντίνος Αλυσανδράκης, Ward Beysen (αναπλ. Astrid 
Thors), Guido Bodrato, Massimo Carraro, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, 
Nicholas Clegg, Dorette Corbey (αναπλ. Harlem Désir), Willy C.E.H. De Clercq, Carlo 
Fatuzzo (αναπλ. Umberto Scapagnini), Francesco Fiori (αναπλ. Alejo Vidal-Quadras 
Roca), Χρήστος Φώλιας, Neena Gill (αναπλ. Glyn Ford), Lisbeth Grönfeldt Bergman 
(αναπλ. Marjo Matikainen-Kallström), Michel Hansenne, Hans Karlsson, Bashir 
Khanbhai (αναπλ. Konrad K. Schwaiger), Helmut Kuhne (αναπλ. Rolf Linkohr), 
Werner Langen, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Nelly Maes, Erika Mann, 
Elizabeth Montfort, Angelika Niebler, Giuseppe Nisticò (αναπλ. Roger Helmer), Reino 
Paasilinna, Yves Piétrasanta, Elly Plooij-van Gorsel, John Purvis, Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl, Bernhard Rapkay (αναπλ. François Zimeray), Imelda Mary Read, 
Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Gilles Savary (αναπλ. Elena 
Valenciano Martínez-Orozco), Ilka Schröder, Esko Olavi Seppänen, Helle Thorning-
Schmidt (αναπλ. Μυρσίνη Ζορµπά), Claude Turmes (αναπλ. Nuala Ahern), W.G. van 
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Velzen, Anders Wijkman, Olga Zrihen Zaari. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Στόχος της παρούσας γνωµοδότησης δεν είναι να επαναλάβει τις εκθέσεις προόδου που 
συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε την έκθεση της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Εξωτερικού 
Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας του περασµένου έτους. Για τον λόγο αυτό καθορίστηκαν 
ορισµένα βασικά σηµεία τα οποία θεωρήθηκαν ότι σχετίζονται µε την τρέχουσα κατάσταση 
των διαπραγµατεύσεων για την προσχώρηση λαµβανοµένων υπόψη των αρµοδιοτήτων της εν 
λόγω επιτροπής. 
 
Γενικά: 
 
Η διευρυµένη εσωτερική αγορά θα αποτελεί στο µέλλον τη µεγαλύτερη εσωτερική αγορά 
παγκοσµίως. Με 13 νέα κράτη µέλη ο πληθυσµός της ΕΕ θα αυξηθεί κατά 31%. Η 
διεύρυνση θα προσφέρει σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονοµία την ευκαιρία να ενισχύσει, 
και µακροπρόθεσµα να αναπτύξει τη θέση της στον παγκόσµιο ανταγωνισµό. 
 
Στον τοµέα της βιοµηχανίας (συµβατική βιοµηχανία, τηλεπικοινωνίες και ΜΜΕ) οι 
υποψήφιες για προσχώρηση χώρες έχουν σηµειώσει αξιόλογη πρόοδο σε επίπεδο νοµοθεσίας, 
ενώ έχουν επίσης αναπτύξει πολύ καλές στρατηγικές. Ωστόσο, η ανάπτυξη στρατηγικών και 
η θέσπιση νόµων, έστω και καλών, δεν αρκεί εάν αυτοί δεν εφαρµόζονται. Για πολλές 
υποψήφιες χώρες, η έµπρακτη εφαρµογή σε πολλούς τοµείς (κρατικός προϋπολογισµός, 
αναποτελεσµατική διοίκηση και δικαστήρια, κακός συντονισµός) εξακολουθεί, για 
διαφορετικούς λόγους, να αποτελεί ένα µεγάλο πρόβληµα. Ασφαλώς είναι δυνατόν πριν από 
την πλήρη προσχώρηση µίας χώρας να υπάρξουν µεταβατικά στάδια, αλλά µόνο εφόσον 
αυτά δεν παρεµποδίζουν την εσωτερική αγορά και εφόσον η ύπαρξή τους είναι πραγµατικά 
απαραίτητη. Επιπλέον, πρέπει να είναι αριθµητικά και χρονικά περιορισµένα. Οι εν λόγω 
κανόνες σχετικά µε τα µεταβατικά στάδια δεν ισχύουν µόνο όσον αφορά τις απαιτήσεις 
έναντι των υποψηφίων χωρών αλλά και για τα κράτη µέλη. Για την εκπλήρωση του στόχου 
της οικονοµικής ένωσης της ΕΕ η διασυνοριακή συνεργασία οικονοµικών επιχειρήσεων και 
οικονοµικών οργανισµών πρέπει να αποτελέσει κεντρικό σηµείο της πολιτικής προώθησης 
της ΕΕ. 
 
Βιοµηχανία 
 
Τα δύο σηµαντικότερα οικονοµικά κριτήρια για την προσχώρηση στην ΕΕ τέθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993: µια λειτουργική οικονοµία της αγοράς και η 
ικανότητα των υποψηφίων χωρών να αντεπεξέλθουν στις πιέσεις του ανταγωνισµού. 
Πολλές από τις υποψήφιες χώρες έχουν ήδη µια λειτουργική οικονοµία της αγοράς. Το 
επόµενο βήµα ωστόσο είναι αυτή η λειτουργική οικονοµία της αγοράς να καταστεί και 
ανταγωνιστική! Εκτός αυτού, ο ανταγωνισµός απαιτεί επίσης τη µετάβαση σε ποιοτικότερη 
και τεχνολογικά πιο προηγµένη παραγωγή. Προτού φθάσουν στο σηµείο όπου θα µπορούν να 
αντεπεξέρχονται στη συνολική πίεση από τον ανταγωνισµό, οι εν λόγω χώρες θα βρεθούν 
αντιµέτωπες µε ακόµη πιο µεγάλες προκλήσεις: υιοθέτηση και εφαρµογή των κανόνων του 
ανταγωνισµού, των προτύπων για το περιβάλλον και του κοινωνικοπολιτικού κοινοτικού 
κεκτηµένου. Η υιοθέτηση του κοινωνικοπολιτικού κεκτηµένου της Ένωσης διαδραµατίζει 
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πολύ µεγάλο ρόλο στο θέµα του οικονοµικού ανταγωνισµού: έτσι τουλάχιστον ένα µέρος των 
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού που οφείλονται σε κοινωνικοπολιτικά αίτια, µεταξύ των 
κρατών µελών και των υποψηφίων για προσχώρηση χωρών, όσον αφορά τις αγορές εργασίας 
και παροχής υπηρεσιών θα είναι δυνατόν να αποφευχθούν. 
 
Ένας σηµαντικός παράγοντας για την οικονοµική ανάπτυξη στις υποψήφιες για προσχώρηση 
χώρες είναι οι εξωτερικές άµεσες επενδύσεις. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι εν λόγω 
επενδύσεις προσκρούουν ακόµη σε εµπόδια (ατελής ελευθέρωση ή έλλειψη ενός σταθερού 
νοµοθετικού πλαισίου) αλλά, σε γενικές γραµµές, ο τοµέας αποτελεί προτεραιότητα για τις 
υποψήφιες χώρες. Οι επενδύσεις προσφέρουν σε αυτές τη δυνατότητα να ανορθώσουν την 
οικονοµία τους, τόσο σε δηµοσιονοµικό όσο και σε διαρθρωτικό επίπεδο, ενώ επίσης 
εισάγουν νέες τεχνολογίες και γνώση. Για την προσέλκυση νέων επενδυτών και την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας τους, οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες πρέπει να 
αναπτύξουν την υποδοµή τους: αυτοκινητόδροµοι και οδικές αρτηρίες, εκσυγχρονισµός των 
σιδηροδρόµων, επικοινωνίες. Επίσης είναι απαραίτητη η θέσπιση νοµικών προδιαγραφών για 
τη διευκόλυνση της δηµιουργίας τεχνολογικά προηγµένων βιοµηχανιών µε στόχο την 
προσέλκυση ξένων επενδυτών. 
 
Για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονοµίας αναφέρονται δύο σηµαντικά µέσα: BEST και 
PECA. 
- BEST σηµαίνει Business Environment Simplification Task Force (Οµάδα ∆ράσης για την 
Απλοποίηση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος). Το µέσο αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 
1997 για τα κράτη µέλη. Παρέχει δύο βασικά πλεονεκτήµατα: µια πολύ συγκεκριµένη 
αξιολόγηση της κατάστασης της οικονοµίας και βελτίωση του συντονισµού µεταξύ των 
οικονοµικών παραγόντων. Τα αποτελέσµατα για τα κράτη µέλη ήταν τόσο καλά, ώστε η 
Επιτροπή αποφάσισε η οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων χωρών να αξιολογείται 
σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο. Η χρησιµοποίηση του BEST θα µπορούσε να προωθήσει τη 
συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ των υποψηφίων χωρών. Οι υποψήφιες χώρες θα µπορούσαν 
να διδάσκονται η µια από την άλλη και µε αυτόν τον τρόπο να ανταποκρίνονται ταχύτερα 
στις απαιτήσεις της ΕΕ. 
- PECA σηµαίνει "Protocols to the Europe Agreement on Conformity Assessment" 
«Πρωτόκολλα στην ευρωπαϊκή συµφωνία για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης». Τα PECA 
αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό µέσο για την ανταµοιβή της προόδου που έχει σηµειωθεί από 
κάποια υποψήφια χώρα στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών, προσφέροντας 
τη δυνατότητα στις εν λόγω χώρες να αποκοµίσουν οφέλη, πριν από την προσχώρηση, από τα 
πλεονεκτήµατα της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά συγκεκριµένα αγαθά, χωρίς περαιτέρω 
ελέγχους ή πιστοποιήσεις. 
 
Ένας πολύ σηµαντικός τοµέας της βιοµηχανίας εξακολουθεί να παραµένει η χαλυβουργία. Η 
χαλυβουργία στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες πρέπει να αναδιαρθρωθεί δραστικά και 
µε ταχείς ρυθµούς. Οι προθεσµίες που έχουν καθοριστεί στις εκάστοτε συµφωνίες σύνδεσης 
για την ανάπτυξη συγκεκριµένης στρατηγικής αναδιάρθρωσης έχουν εκπνεύσει προ καιρού. 
Πρέπει το συντοµότερο δυνατόν να ψηφιστούν αποδεκτά προγράµµατα αναδιάρθρωσης 
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο 2 της ευρωπαϊκής συµφωνίας και µε τους προβλεπόµενους σε 
αυτό κανόνες περί ενισχύσεων και µεταβατικών περιόδων: 
1. προϋπόθεση για κρατικές ενισχύσεις: µόνο εφόσον εξασφαλίζουν την επιβίωση των 
βιοµηχανιών και δεν είναι υψηλότερες από όσο απαιτείται για την επιβίωσή τους. Έτσι µόνο 
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εξασφαλίζονται συνθήκες δίκαιου ανταγωνισµού µέσα στους κόλπους της µελλοντικής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
2. προϋπόθεση για τη µακροπρόθεσµη επιβίωση της χαλυβουργίας στις υποψήφιες για 
προσχώρηση χώρες: αναδιάρθρωση, εξορθολογισµός και γενικότερη µείωση της 
δυναµικότητας είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να συνοδεύουν τις εν λόγω ενισχύσεις. 
Μόνο υπό αυτήν την προϋπόθεση θα µπορέσει η χαλυβουργία στην Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη να γίνει ανταγωνιστική. 
 
Τηλεπικοινωνίες: 
Ο τοµέας αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός διότι η διεύρυνση συµπίπτει µε τη δηµιουργία της 
κοινωνίας των πληροφοριών. Η κοινωνία των πληροφοριών ανοίγει την προοπτική µιας νέας 
αγοράς στην οποία θα µπορούσαν αµέσως να ανταγωνιστούν οι ΜΜΕ των υποψηφίων για 
προσχώρηση χωρών. Σχεδόν όλες οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες βρίσκονται καθ’ 
οδόν προς την πλήρη ελευθέρωση. Σε πολλές περιπτώσεις έχει ήδη δηµιουργηθεί ή έχει 
αποφασιστεί η σύσταση µίας ρυθµιστικής αρχής, της οποίας όµως η ανεξαρτησία θα πρέπει 
να διασφαλιστεί. Εξάλλου, πρέπει ακόµη να καταβληθούν µεγάλες προσπάθειες στους τοµείς 
της υποδοµής, των υπηρεσιών και της προσαρµογής στα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 
Ενέργεια: 
Στον τοµέα της ενέργειας υπάρχουν µεγάλες διαφορές σε επίπεδο ανάπτυξης των υποψηφίων 
για προσχώρηση χωρών. Τα προβλήµατα στον τοµέα της ενέργειας δεν θα µπορέσουν να 
επιλυθούν σύντοµα. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι πολύ σηµαντικό οι υποψήφιες για προσχώρηση 
χώρες να αναπτύξουν το συντοµότερο δυνατό µια εθνική στρατηγική µε συγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα και να αποδεσµεύσουν πόρους προς αυτό τον σκοπό. Κατά την άποψη της 
επιτροπής µας, οι συναλλαγές των πιστοποιητικών εκποµπών συνιστούν µια αποτελεσµατική 
λύση για την κάλυψη των τεράστιων επενδυτικών αναγκών. Επίσης, συγκεκριµένοι καίριοι 
τοµείς των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης είναι πολύ επίκαιροι στην ΕΕ. Γνωρίζουµε το 
µέγεθος των προβληµάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλά κράτη µέλη λόγω της 
ελευθέρωσης των αγορών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Η προώθηση των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας έδωσε το έναυσµα για την έναρξη µιας µεγάλης συζήτησης, εφόσον οι εν 
λόγω πηγές ενέργειας πρέπει να συµµορφώνονται προς το ευρωπαϊκό δίκαιο περί 
ανταγωνισµού. Επίσης είναι πολύ επίκαιρη στα κράτη µέλη η συζήτηση για την ασφαλή 
αποµάκρυνση µετά τη δραστική αύξηση των τιµών του πετρελαίου και το ζήτηµα του 
περιορισµού των εκποµπών του CO2. Είναι σηµαντικό οι υποψήφιες χώρες όχι µόνο να 
υιοθετήσουν το κοινοτικό κεκτηµένο αλλά και να προετοιµαστούν για περαιτέρω εξελίξεις 
στον εν λόγω τοµέα. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να συνεχιστεί η προώθηση της συµµετοχής 
τους στα κοινοτικά προγράµµατα SAVE, SYNERGY, ALTENER, κλπ. Στον τοµέα της 
ατοµικής ενέργειας υπάρχουν προβλήµατα σε τρεις χώρες: στη Βουλγαρία, στη Τσεχική 
∆ηµοκρατία και στη Σλοβακία. Ένα επιπλέον πρόβληµα σχετικά µε την ατοµική ενέργεια 
είναι η επαναχρησιµοποίηση και η αποθήκευση των ραδιενεργών καταλοίπων. Αυτό το 
πρόβληµα αφορά επίσης και τα κράτη µέλη. Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιµο να ξεκινήσει µια 
κοινή συζήτηση µε τις ενδιαφερόµενες υποψήφιες χώρες σχετικά µε το πρόβληµα 
«ραδιενεργά κατάλοιπα». 
 
Έρευνα 
Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονοµικής τους κατάστασης οι υποψήφιες για προσχώρηση 
χώρες διαθέτουν ελάχιστο µέρος από τον προϋπολογισµό τους για την έρευνα. Από άποψη 
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νοµοθετικού πλαισίου, δεν υπάρχει πλέον κανένα ουσιαστικό πρόβληµα, λείπουν όµως οι 
πόροι. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να ενισχυθούν αφενός, οι σχέσεις µεταξύ οικονοµίας 
και έρευνας και, αφετέρου, µεταξύ επιστήµης (πανεπιστήµια, ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα) και έρευνας. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε να αξιοποιούνται τα 
αποτελέσµατα της έρευνας µέσω της ίδρυσης επιχειρήσεων. 
 
Η συµµετοχή στο 6ο ΠΠΕ θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω. Οι υποψήφιες για 
προσχώρηση χώρες θα πρέπει να συµπεριληφθούν στις προετοιµασίες για το 6ο ΠΠΕ 
προκειµένου να µπορέσουν να θέσουν τα δικά τους θεµατικά ενδιαφέροντα. Ένα 
κεντρικό σηµείο του νέου ΠΠΕ είναι η προώθηση της δικτύωσης της έρευνας στην 
Ευρώπη. Θα πρέπει να αποτελέσει βασικό σηµείο το γεγονός ότι τα διάφορα ερευνητικά 
κέντρα και προγράµµατα των υποψηφίων για προσχώρηση χωρών δεν θα πρέπει να 
παραµείνουν στο περιθώριο της εν λόγω διαδικασίας, αλλά να ενσωµατωθούν πλήρως. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η  Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας ζητεί από την 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και 
Αµυντικής Πολιτικής, ως αρµόδια επί της ουσίας επιτροπή, να ενσωµατώσει τα ακόλουθα 
σηµεία στο ψήφισµά της: 
 
1. επαναλαµβάνει το αίτηµά για υποβολή τεσσάρων εκθέσεων/µελετών σε τοµείς που 

αφορούν τη βιοµηχανία, το εξωτερικό εµπόριο, την έρευνα και την ενέργεια, όπως 
αναφέρεται στο ψήφισµα του Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου, στις παραγράφους 47 
έως 56· µεταξύ άλλων, η πρώτη έκθεση θα µπορούσε να αποτελέσει «έκθεση προόδου» 
σχετικά µε τους υπό διαπραγµάτευση τοµείς της βιοµηχανίας· η δεύτερη θα αποτελεί µία 
«ανάλυση» των συµφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που έχουν ήδη συναφθεί µε τις 
υποψήφιες χώρες σε συνδυασµό µε µία «µελέτη» σχετικά µε τον δυνητικό αντίκτυπο της 
διεύρυνσης για τη δηµιουργία και τις εκτροπές του εµπορίου· η τρίτη έκθεση θα αφορά 
τις δυνατότητες που ανοίγονται στους τοµείς που συνδέονται µε τις νέες τεχνολογίες για 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ενώ η τέταρτη θα αφορά τα προβλήµατα που 
σχετίζονται µε την ενέργεια και τις προοπτικές των υποψηφίων χωρών· 

 
2. ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα της Οµάδας ∆ράσης για 

την Απλοποίηση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος (διαδικασία BEST) προκειµένου 
να αξιολογήσει τους βιοµηχανικούς κλάδους και τις επιχειρήσεις των υποψηφίων χωρών· 
ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει τις εν λόγω αξιολογήσεις στις υποψήφιες χώρες και, 
ως συνέχεια των αξιολογήσεων αυτών, ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες να αξιοποιήσουν 
τη συγκριτική αξιολόγηση ως βάση για τη βελτίωση της βιοµηχανικής τους απόδοσης 
καθώς και για την προσαρµογή τους στο κοινοτικό κεκτηµένο· προωθεί τη σύναψη 
«Πρωτοκόλλων στην ευρωπαϊκή συµφωνία για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης» και µε 
άλλες υποψήφιες χώρες· 

 
3. πιστεύει ότι οι εξωτερικές άµεσες επενδύσεις θα προωθηθούν µόνο εφόσον 

εξασφαλιστούν οι «σωστές προϋποθέσεις» στις υποψήφιες χώρες µε την απλοποίηση του 
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νοµικού πλαισίου, µε την ύπαρξη ισότιµων συνθηκών ανταγωνισµού για όλες τις 
επιχειρήσεις και µε τη λήψη ουσιαστικών µέτρων καταπολέµησης της διαφθοράς και τη 
δηµιουργία αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης και αποτελεσµατικών, ανεξάρτητων 
δικαστηρίων· 

 
4. επισηµαίνει το γεγονός ότι, ιδίως στα σύνορα, εξακολουθούν να υφίστανται εµπορικά 

εµπόδια στις υποψήφιες χώρες, και ότι στο πλαίσιο αυτό η κατάρτιση και  µετεκπαίδευση 
του τελωνειακού προσωπικού αποτελεί ένα πρώτο απαραίτητο βήµα ενόψει της άρσης 
των εµπορικών εµποδίων αυτών· 

 
5. καλεί την Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη την αποδεδειγµένη ικανότητα των ΜΜΕ να 

δηµιουργούν απασχολήσεις, να καινοτοµούν,  να συµβάλλουν ουσιαστικά στο ΑΕΠ και 
να βελτιώνουν τον ανταγωνισµό,  καθώς και τον κρίσιµο ρόλο που διαδραµατίζουν στην 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της περιφερειακής ανάπτυξης, να εξακολουθήσει 
να ενισχύει τα µέτρα τα οποία εφαρµόζονται στα υποψήφια κράτη τα οποία θα ευνοούν 
τις ΜΜΕ, συµπεριλαµβανοµένων των πολύ µικρών επιχειρήσεων, στους τοµείς του 
εµπορίου και της βιοτεχνίας· 

 
6. υπογραµµίζει την αναγκαιότητα υποστήριξης προγραµµάτων αναδιάρθρωσης της 

χαλυβουργίας στις υποψήφιες χώρες και προσεκτικής αντιµετώπισης της βιοµηχανίας 
χάλυβα, που συνίσταται στη βραχυπρόθεσµη πολιτική κρατικών επιδοτήσεων 
απαραίτητων για την επιβίωσή της και την ανάσχεση των απολύσεων εργατικού 
δυναµικού, καθώς και σε µια µακροπρόθεσµη πολιτική προς την κατεύθυνση της 
διαρθρωτικής προσαρµογής, της ορθολογικής οργάνωσης και της εξειδίκευσης σε 
προϊόντα χάλυβα υψηλής προστιθέµενης αξίας· 

 
7. υπογραµµίζει ότι η ορθή εφαρµογή του ευρωπαϊκού δικαίου στον τοµέα του 

ανταγωνισµού προϋποθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση των υπαλλήλων των δηµοσίων 
οργανισµών καθώς και των δικηγόρων και των δικαστικών αρχών· 

 
8. εκφράζει την άποψη ότι ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών, ο οποίος σχετίζεται µε την 

κοινωνία των πληροφοριών και τη δηµιουργία ενός «κοινού χώρου πληροφοριών», θα 
λειτουργήσει ως πόλος ανάπτυξης και ως µέσο στήριξης της αναπροσαρµογής της 
βιοµηχανίας, εξ ου και αποκτά σηµασία το γεγονός ότι η ανεξαρτησία των αρµοδίων 
αρχών για τις τηλεπικοινωνίες· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου τη 
βιοµηχανία των τηλεπικοινωνιών υπό το φως της δέσµης µέτρων για τις τηλεπικοινωνίες 
που εγκρίθηκε πρόσφατα, σε πρώτη ανάγνωση, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

 
9. υπογραµµίζει ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τις µεταβατικές ρυθµίσεις στον 

τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων πρέπει να αφήσει περιθώρια και για 
την εφαρµογή εθνικής νοµοθεσίας που είναι ελαστικότερη από  ό, τι προβλέπει η έκθεση 
της Επιτροπής, και ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν την εθνική νοµοθεσία 
αναλόγως µε τις τοπικές ανάγκες και τις περιστάσεις· 

 
10. επαναλαµβάνει τη θέση του της 4ης Οκτωβρίου 2000 (σηµεία 55 και 56) ότι ο τοµέας της 

ενέργειας χρειάζεται επείγουσα προσοχή όσον αφορά την ασφάλεια του ανεφοδιασµού, 
τις διαρθρωτικές αλλαγές στη βιοµηχανία άνθρακα, την ενεργειακή απόδοση, την 
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ασφάλεια της ατοµικής ενέργειας και πιστεύει ότι το εµπόριο πιστοποιητικών εκποµπών 
ενδέχεται, σε ορισµένες χώρες, να  αποτελεί µια αποτελεσµατική λύση για τις τεράστιες 
επενδυτικές ανάγκες, ενώ υποστηρίζει την ενισχυµένη συµµετοχή των υποψηφίων χωρών 
σε κοινοτικά προγράµµατα, όπως τα SAVE, SYNERGY, ALTENER, κλπ.· 

 
11. φρονεί ότι, λαµβανοµένου υπόψη του χαµηλού επιπέδου της ενεργειακής απόδοσης, 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό τον τοµέα, και δη έναντι της ενίσχυσης της 
ενεργειακής παραγωγής· 

 
12. χαιρετίζει τη διάταξη του 6ου Προγράµµατος Πλαισίου για την Έρευνα να 

συµπεριληφθούν οι υποψήφιες χώρες ως πλήρως συµµετέχουσες στην νέα δοµή του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, µε συµµετοχή κυρίως στα δίκτυα αριστείας, σε 
ολοκληρωµένα έργα και στην ενισχυµένη κινητικότητα των ερευνητών· 

 
13. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στην Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, 

Έρευνας και Ενέργειας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολόγηση της επιτυχίας που 
σηµείωσε η αποκέντρωση του προγράµµατος ΡΗΑRΕ. 
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25 Ιουνίου 2001 
 
 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
 
προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής 
 
σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Τσεχικής 
∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της 
Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
πορεία των διαπραγµατεύσεων 
 
COM(2000) 701-712 - C5-0601-0612/2000 - 1997/2171-2181(COS) και 1999/2029(COS) 
 
Συντάκτης γνωµοδότησης: Willi Görlach 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Μαρτίου 2001, η  Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου όρισε συντάκτη γνωµοδότησης τον κ. Willi Görlach. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 24 Απριλίου, 29 Μαΐου και 19 Ιουνίου 2001, η επιτροπή 
εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω 
συµπεράσµατα µε 23 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 1 αποχή. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf, πρόεδρος· Joseph Daul, αντιπρόεδρος· Willi Görlach, συντάκτης 
γνωµοδότησης· Gordon J. Adam, Danielle Auroi, António Campos, Arlindo Cunha, 
Christel Fiebiger, Francesco Fiori, Carmen Fraga Estévez. (αναπλ. Xaver Mayer), 
Georges Garot, Lutz Goepel, Maria Izquierdo Rojo, Salvador Jové Peres, Hedwig 
Keppelhoff-Wiecheert, Heinz Kindermann, Christa Klaß (αναπλ. Agnes Schierhuber), 
Wolfgand Kreissl-Dörfler (αναπλ. Bernard Poignant), Albert Jan Maat, Jan Mulder 
(αναπλ. Giovanni Procacci), James Nicholson (αναπλ. Robert William Sturdy), Neil 
Parish, Ιωάννης Πατάκης (αναπλ. ∆ηµητρίου Κουλουριάνου), Mikko Pesälä και Maria 
Rodriguez Ramos.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Εισαγωγή 
Στην αρχή του 21ου αιώνος η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται προ του καθήκοντος, να 
υλοποιήσει την προγραµµατισµένη διεύρυνση της ΕΕ προς Ανατολάς και Νοτιοανατολάς. 
Για το σκοπό αυτό απαιτούνται, τόσο εκ µέρους της ΕΕ των 15 όσο και εκ µέρους των χωρών 
της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, της Μάλτας της Τουρκίας και της Κύπρου, 
σηµαντικές προσπάθειες. Σε όλες τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες καταβάλλονται σοβαρές 
προσπάθειες για να προσαρµόσουν τον αγροτικό τους τοµέα στο κεκτηµένο της ΕΕ. Στο 
πλαίσιο αυτό είναι προφανές, ότι ορισµένες χώρες έχουν να επιδείξουν σηµαντικότερες 
επιτυχίες από άλλες. Αυτό εξηγείται απλούστατα λόγω του ότι στην αρχή της διαδικασίας 
ένταξης υπήρχαν διαφορετικές καταστάσεις σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τοµέα. 
 
Τρέχουσα πρόοδος των διαπραγµατεύσεων ένταξης 
Σε ό,τι αφορά το χρονικό πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων µε την οµάδα του Λουξεµβούργου- 
όσο και αυτή του Ελσίνκι - υπήρξε συνολική αναφορά ήδη στην τελευταία έκθεση για τη 
διεύρυνση και τη γεωργία1. Οι αγροτικές διαπραγµατεύσεις µε τα κράτη του Ελσίνκι και την 
Τουρκία θα πρέπει να επαναληφθούν εκ νέου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Νίκαια, 
επιβεβαίωσε τη βούλησή του να περατώσει τις διαπραγµατεύσεις ένταξης µε τα κράτη που 
έχουν πραγµατοποιήσει µεγαλύτερες προόδους µέχρι το τέλος του 2002, και µε τον τρόπο 
αυτό να επιβεβαιώσει ρητά το χρονοδιάγραµµα της Επιτροπής. Οι χώρες αυτές θα καταστούν 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα µέλη της ΕΕ ώστε να µπορέσουν να συµµετάσχουν στις 
ευρωπαϊκές εκλογές το έτος 2004. 
 
Επί του παρόντος πραγµατοποιούνται και στο γεωργικό τοµέα οι αποκαλούµενες "τεχνικές 
συνεδριάσεις" µεταξύ των έξι κρατών της οµάδας του Λουξεµβούργου και της Επιτροπής 
καθώς και οι καθ' αυτώ διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ, στις οποίες, πέραν της προβληµατικής 
που εξετάζεται κατωτέρω σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις και τις άµεσες πληρωµές σηµαντικό 
ρόλο διαδραµατίζουν επίσης οι επιθυµητές µεταβατικές περίοδοι για τις εκάστοτε 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες στους διάφορους τοµείς. Αυτές οι περίοδοι όµως, σύµφωνα µε 
την άποψη του εισηγητή σας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη µόνον σε µεµονωµένες 
περιπτώσεις και για µικρή χρονική διάρκεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
παρακολουθήσει και περαιτέρω µε προσοχή τις τρέχουσες διαπραγµατεύσεις και θα 
υποστηρίξει ενεργά τις µελλοντικές προσπάθειες των υποψηφίων κρατών ώστε να είναι 
ικανές να ενταχθούν στην ΕΕ, σε ό,τι αφορά το γεωργικό τοµέα. 
 
Λόγω των ελλειµµάτων που εξακολουθούν να υφίστανται, δεν είναι σύµφωνα µε την άποψη 
του εισηγητή σας επιθυµητό να διατυπωθούν οριστικές απόψεις σε ό,τι αφορά την 
ηµεροµηνία ένταξης των επί µέρους υποψηφίων. Πολύ περισσότερο πιστεύει ότι, η ένταξη 
νέων κρατών µελών θα πρέπει µόνον τότε να πραγµατοποιηθεί όταν στις χώρες αυτές θα 
υφίσταται πραγµατική δυνατότητα προς ένταξη. 
 
Απελευθέρωση του γεωργικού εµπορίου 
Ανεξάρτητα από τις διαπραγµατεύσεις ένταξης η ΕΕ των 15 διεξάγει διµερείς 

                                                           
1 ΡΕ 232.571 
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διαπραγµατεύσεις µε τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για την 
απελευθέρωση του γεωργικού εµπορίου, στις οποίες επέτυχε, να καταργηθούν τα 
υφιστάµενα εµπορικά εµπόδια µε τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες ήδη κατά τη φάση 
προετοιµασίας. Οι συµφωνίες τέθηκαν πραγµατικά σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2000. Τρεις 
οµάδες διµερών παραχωρήσεων που εξαρτώνται από το βαθµό ευαισθησίας των προϊόντων 
και των απαιτήσεων της κοινής ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής έχουν αποτελέσει 
αντικείµενο διαφορετικής µεταχείρισης: 
.      Οµάδα 1:  Για τοµείς όπως τα εσπεριδοειδή, το ελαιόλαδο και το κρέας του αλόγου θα 

υπάρξει µελλοντικά µια πλήρης αµοιβαία απελευθέρωση του εµπορίου µε απεριόριστες 
ποσότητες 

.     Οµάδα 2:  Σύµφωνα µε την αποκαλούµενη διπλή-µηδενική προσέγγιση προβλέπεται η 
αµοιβαία κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή και η κατάργηση των τελών στο 
πλαίσιο τελωνειακών ποσοστώσεων κατά την εισαγωγή, σε τοµείς όπως το χοίρειο 
κρέας, τα πουλερικά και τα τυροκοµικά προϊόντα. Οι αρχικές τελωνειακές ποσοστώσεις 
θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο βαθµό στους σηµερινούς 
όγκους εµπορίου, που υπολογίζονται µε βάση τους µέσους όρους των τελευταίων τριών 
ετών. 

.     Οµάδα 3: Η τελευταία οµάδα αφορά µεµονωµένους τοµείς, στους οποίους 
πραγµατοποιούνται παραχωρήσεις κατόπιν σχετικών αιτηµάτων. 

 
Με βάση τις σηµερινές εµπορικές στατιστικές (χρονικό διάστηµα αναφοράς 1996 - 1998) η 
Επιτροπή αναµένει µια σηµαντική µεσοπρόθεσµη αύξηση του ποσοστού των ατελών 
γεωργικών εξαγωγών  από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην ΕΕ το 
οποίο θα ανέλθει από 37% σε 77%. Το µέσο ποσοστό των ατελών γεωργικών εξαγωγών της 
ΕΕ στα κράτη της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης έχει υπολογιστεί ότι θα αυξηθεί 
από 20% σε 37%. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογήσουµε θετικά. 
 
∆ιαχείριση στον αγροτικό τοµέα 
Η εφαρµογή των εναρµονίσεων του δικαίου, η οποία έχει πραγµατοποιηθεί στις διάφορες 
υποψήφιες χώρες µε διαφορετική επιτυχία, απαιτεί κυρίως λειτουργικές δοµές στον αγροτικό 
τοµέα, δηλαδή την δηµιουργία απαραίτητου διοικητικού δυναµικού και ελεγκτικών 
αρχών. Τέλος, σηµαντικό για την ικανότητα ένταξης των υποψηφίων χωρών θα είναι, πώς τα 
εν λόγω κράτη µεταφέρουν το κοινοτικό κεκτηµένο στο εθνικό τους δίκαιο και πώς το 
εφαρµόζουν. Στον τοµέα αυτό υπάρχει ανάγκη µεταξύ άλλων για τη δηµιουργία αντίστοιχων 
φορέων για τη βελτίωση της πολιτικής όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των 
προϊόντων. Επιπλέον θα πρέπει οι τροποποιηµένες διοικητικές δοµές στο γεωργικό τοµέα να 
είναι σε θέση να εκπονούν επίκαιρες και ακριβείς στατιστικές για τον αγροτικό τοµέα. 
 
Ένα περαιτέρω σηµαντικό σηµείο παραµένει όπως και πριν η αποφασισθείσα στο πλαίσιο της 
Ατζέντα 2000 βοήθεια για την προετοιµασία µέσω του προγράµµατος SAPARD (Special 
Accession Programme for Agriculture and Rural Development - ∆ιαρθρωτικό πρόγραµµα 
προσαρµογής για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη). Στον τοµέα αυτό όλες οι χώρες της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν πραγµατοποιήσει, σε σχέση µε την τελευταία 
έκθεση για τη διεύρυνση και τη γεωργία, ένα αποφασιστικό βήµα µέσω της υπογραφής 
πολυετών και ετήσιων συµφωνιών χρηµατοδότησης. Αυτές οι συµφωνίες ρυθµίζουν τη 
διοίκηση και τον έλεγχο των γεωργικών µέτρων και των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης 
από τις υποψήφιες χώρες. Πόσο γρήγορα µπορεί όµως να υλοποιηθεί πραγµατικά το 
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πρόγραµµα SAPARD και να αρχίσει η εκταµίευση πιστώσεων, εξαρτάται κυρίως από το 
πόσο γρήγορα οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες θα είναι σε θέση να αυξήσουν τα απαραίτητα 
γραφεία πληρωµών SAPARD στις χώρες τους. Εδώ θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες. 
 
∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις 
Η ένταξη νέων κρατών στην ΕΕ θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις ιδιαίτερα στο δηµοσιονοµικό 
τοµέα. Ήδη τώρα η ΕΕ διαθέτει σηµαντικά ποσά στον προϋπολογισµό της ώστε να 
υποστηρίξει τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες κατά τη φάση προετοιµασίας. Έτσι π.χ. έχει 
εγγραφεί για το SAPARD ένα ποσό ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ στους προϋπολογισµούς 2000 
και 2001, το οποίο όµως δεν έχει ακόµη εκταµιευθεί. 
 
Είναι όµως ιδιαίτερα δύσκολο, να πραγµατοποιήσουµε ήδη τώρα µια ακριβή συζήτηση σε 
ό,τι αφορά το τµήµα των δαπανών µετά την πραγµατοποίηση των εντάξεων,  επειδή µε το 
σηµερινό επίπεδο της διαδικασίας δεν είναι ακόµη προβλέψιµο, ποια σενάρια θα 
επικρατήσουν. Από ένα έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Προϋπολογισµών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τις οικονοµικές επιπτώσεις της διεύρυνσης2 προκύπτει π.χ., ότι οι 
εκτιµώµενες µεταφορές στο γεωργικό τοµέα από τον προϋπολογισµό της ΕΕ στις υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες, θα είναι εξαιρετικά διαφορετικές µεταξύ τους ανάλογα µε το εκάστοτε 
σενάριο ένταξης. Έτσι το αναφερόµενο εύρος πιθανών πληρωµών για έτος 2006 ανέρχεται 
µεταξύ 1,9 και 7 δισ. ευρώ (οµάδα Λουξεµβούργου + Λιθουανία, Λετονία, Σλοβακία, 
Μάλτα). 
 
Για το λόγο αυτό θεωρεί ο εισηγητή σας ότι επί του παρόντος είναι σηµαντικότερο, να 
στρέψουµε την προσοχή µας στη συζήτηση για τον πραγµατικό σκοπό της 
προγραµµατισµένης διεύρυνσης. Πρόκειται για την επιβεβαίωση της επιθυµίας εκ µέρους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συµπερίληψη νέων κρατών µελών. Θα πρέπει δε στο 
πλαίσιο αυτό να επισηµάνουµε τις ενθαρρυντικές εµπειρίες οι οποίες υπάρχουν µε τις µέχρι 
σήµερα πραγµατοποιηθείσες εντάξεις. 
 
Κτηνιατρικός και φυτοϋγειονοµικός τοµέας 
Στον τοµέα της υγείας των ζώων καθώς και στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα 
υφίστανται σε σχεδόν όλες τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες ελλείψεις σε διαφορετικό όµως 
βαθµό. Έτσι υφίσταται π.χ. στην Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία περαιτέρω 
ανάγκη για ενίσχυση του τοµέα ελέγχων της υγείας των ζώων, σε ό,τι αφορά, π.χ., τον 
εξοπλισµό των εργαστηρίων που ασχολούνται µε το θέµα αυτό. Θετικές ενδείξεις υπάρχουν 
σχετικά από την Τσεχία, όπου µέχρι σήµερα έχουν καταπολεµηθεί µε επιτυχία διάφορες 
ασθένειες των ζώων όπως η φυµατίωση (ΤΒC) και η ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών 
(ΕΒL). 
 
Επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης - πιθανές συνέπειες της διεύρυνσης 
Στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης η µετάβαση στην οικονοµία της αγοράς 
είχε σηµαντικές επιπτώσεις, που είναι κυρίως αποτέλεσµα της σε βάθος αναδιάρθρωσης στη 
γεωργία (π.χ. η µερική ιδιωτικοποίηση των γαιών καθώς και η κατάτµηση µεγάλων 
µονάδων). Όπως και πριν οι τιµές των αγροτεµαχίων στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες είναι 
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σηµαντικά χαµηλότερες από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Αυτό όµως δηµιουργεί 
φόβο στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες ότι αλλοδαποί επενδυτές θα επηρεάσουν αρνητικά 
την εκεί κτηµαταγορά και θα αγοράσουν γη σε µεγάλη έκταση. Για να αποφευχθεί αυτό, 
ορισµένες από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες όπως π.χ. η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η 
Πολωνία ζητούν µεγάλες µεταβατικές περιόδους για την αγορά γης. Εδώ ισχύει, να 
εξετασθεί η εκάστοτε περίπτωση και να εξευρεθεί και για τις δύο πλευρές µια ικανοποιητική 
λύση. 
 
Επιπλέον πολλές από τις αγροτικές επιχειρήσεις στα υποψήφια προς ένταξη κράτη δεν θα 
είναι πλέον ανταγωνιστικές µετά από µια επιτυχή ένταξη και θα πρέπει να περατώσουν τη 
δραστηριότητά τους. Αυτό όµως θα είχε ως αποτέλεσµα την απόλυση πολλών ατόµων που 
απασχολούνται στις αγροτικές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου µια αύξηση της ανεργίας. 
Ακόµη και αν η ένταξη πραγµατοποιηθεί µε ένα κατάλληλο ρυθµό, δεν θα είναι δυνατόν να 
αποφευχθούν µέτρα τα οποία θα αποσκοπούν να µετριάσουν τις κοινωνικές επιπτώσεις που 
θα προκύψουν από την ένταξη, µέσω κατάλληλων µέτρων διαρθρωτικής πολιτικής, όπως 
π.χ. ρυθµίσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση. Και η δέσµη µέτρων την οποία αποφάσισε το 
Συµβούλιο το 1999 σχετικά µε τη διαρθρωτική ενίσχυση της υπαίθρου θα ήταν κατάλληλη, 
να µειώσει τις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες στο γεωργικό τοµέα που θα προέκυπταν από 
την ένταξη. 
 
Άµεσες πληρωµές και ποσοστώσεις 
Τα θέµατα που αφορούν τις άµεσες πληρωµές και τις ποσοστώσεις σε σχέση µε τη διεύρυνση 
της ΕΕ αποτελούν αντικείµενο διαµάχης. 
 
Οι άµεσες πληρωµές είχαν εισαχθεί µε τη γεωργική µεταρρύθµιση του 1992 ως 
αντιστάθµιση για τη µείωση των θεσµικών τιµών. Ως γνωστόν οι υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες θεωρούν τις άµεσες µεταφορές εισοδήµατος ως ένα κεντρικό τµήµα της κοινής 
αγροτικής πολιτικής. Για το λόγο αυτό απαιτούν να υπάρξουν αντίστοιχες πληρωµές για τους 
γεωργούς τους για όλο το ποσό. Αυτό προκύπτει από τα σηµερινά έγγραφα θέσεων των 
υποψήφιων προς ένταξη χωρών. Θα πρέπει όµως να θέσουµε το ερώτηµα, εάν η άµεση, 
πλήρης εισαγωγή των άµεσων πληρωµών δεν θα µπορούσε να καθυστερήσει την απαραίτητη 
διαδικασία τροποποίησης των δοµών και να δηµιουργήσει κινδύνους για τη σταθερότητα των 
µελλοντικών προϋπολογισµών της ΕΕ. 
 
Μια πλήρης παραίτηση από τις άµεσες πληρωµές δεν είναι από την άλλη πλευρά ιδιαίτερα 
λογική, διότι µε τον τρόπο αυτό διαγράφεται ένας κίνδυνος παραίτησης από τον έλεγχο της 
προσφοράς, µε τη συνέπεια της ύπαρξης νέων πλεονασµάτων τα οποία δεν θα µπορούν να 
διατεθούν. Μια εναλλακτική λύση, η οποία θα µπορούσε να είναι προς το συµφέρον όλων 
των συµµετεχόντων, θα ήταν ως εκ τούτου η σταδιακή εισαγωγή στο επίπεδο της ΕΕ -15. Σε 
ό,τι αφορά τα πλεονεκτήµατα του αποκαλούµενου µοντέλου Phasing-In υπήρξε ήδη 
αναφορά στο πλαίσιο της τελευταίας εκθέσεως για τη διεύρυνση και τη γεωργία3. 
 
Σε σχέση µε τις ποσοστώσεις και τις ποσοτικές ρυθµίσεις, τέθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια 
της διεξαγωγής των διαπραγµατεύσεων για την ένταξη, το θέµα της βάσης εκκινήσεως. Εδώ 
ισχύει, ότι θα πρέπει να επιλεγεί ένα χρονικό διάστηµα αναφοράς το οποίο θα ανταποκρίνεται 
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σε µεγάλο βαθµό στην πραγµατικότητα της παραγωγής του πρόσφατου παρελθόντος. 
Σχετικά θα πρέπει να προσεχθούν δύο παράγοντες: αφενός θα πρέπει να προσφερθεί στα 
κράτη µέλη ένα σωστό πλαίσιο παραγωγής, αφετέρου θα πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες ώστε να αποφευχθεί, µέσω τεχνητών αυξήσεων της παραγωγής, η στρέβλωση 
της αρχικής βάσεως για την καταµέτρηση των ποσοτήτων στην προενταξιακή φάση. 
Άλλωστε τα δεδοµένα παραγωγής της πρώην οικονοµίας κεντρικού σχεδιασµού δεν ήσαν 
συγκρίσιµα µε αυτά µιας οικονοµίας της αγοράς. Στις διαπραγµατεύσεις η ΕΕ επιµένει για 
µια περίοδο αναφοράς κατά το πρόσφατο παρελθόν (µεταξύ 1995 και 1999), ώστε να 
υπάρξει µια κατάλληλη βάση για τη µέτρηση των ποσοστώσεων και των ποσοτικών 
ρυθµίσεων. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζεται και από τον εισηγητή. 
 
Μέλλον του αγροτικού χώρου 
Από τα στοιχεία της τελευταίας εκθέσεως της Επιτροπής (11/2000) προκύπτει, ότι ο 
γεωργικός τοµέας στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες έχει το λιγότερο έναν εξίσου σηµαντικό 
ρόλο, από απόψεως περιφερειακής πολιτικής, όπως και στα κράτη της ΕΕ των 15, πολύ 
περισσότερο που το ποσοστό του αγροτικού τοµέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και το 
ποσοστό του πληθυσµού που απασχολείται στο γεωργικό τοµέα βρίσκεται κατά κανόνα σε 
σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο από το µέσο όρο της ΕΕ. 
 
Για τον αγροτικό χώρο παραµένει ακόµη η γεωργία, ειδικά για τις υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες, ένας ιδιαίτερα σηµαντικός οικονοµικός παράγων. Για το λόγο αυτό η γεωργία και τα 
άτοµα που απασχολούνται στον αγροτικό χώρο δεν θα πρέπει επουδενί στις χώρες αυτές, να 
παύσουν µετά την ένταξή τους να έχουν οικονοµικές δυνατότητες και προοπτικές. Για να 
αποφευχθεί αυτό ο εισηγητής σας συνιστά, όπως ήδη κατά την τελευταία έκθεση για τη 
διεύρυνση και τη γεωργία4 µια ενισχυµένη συγκέντρωση ολοκληρωµένων µέτρων 
ενίσχυσης των δοµών στις εκάστοτε περιφέρειες και µια πλήρη µεταφορά των διατάξεων 
του κανονισµού της ΕΕ για την ενίσχυση της ανάπτυξης της υπαίθρου στα υποψήφια προς 
ένταξη κράτη. 
 
Και αυτό διότι µακροπρόθεσµα σε µια διευρηµένη Ένωση θα είναι απαραίτητο, να µειωθούν 
οι γεωργικές τιµές υποστηρίξεως των προϊόντων στο επίπεδο των τιµών της παγκόσµιας 
αγοράς, ώστε τα κίνητρα για υπερπαραγωγή να παραµείνουν όσο το δυνατόν µικρότερα. 
Επειδή όµως θα µπορούσαν τοιουτοτρόπως να προκύψουν µικρότερα έσοδα στο γεωργικό 
τοµέα,  θα πρέπει να υπάρξει µια αντιστάθµιση αυτής της ελλείψεως εσόδων µέσω, 
ανεξάρτητων από το προϊόν, πληρωµών προς τους γεωργούς. Μια ΚΑΠ η οποία είναι 
προσανατολισµένη λιγότερο στην υποστήριξη των τιµών και περισσότερο σε άµεσες, 
ανεξάρτητες από την παραγωγή, ενισχύσεις του εισοδήµατος, σε µια πολυσχιδή ανάπτυξη 
της υπαίθρου καθώς και σε µια περιβαλλοντική πολιτική και µια πολιτική ποιότητας, 
έχει ήδη αρχίσει µε την Ατζέντα 2000. Μια παρόµοια πολιτική, η οποία θα επεκταθεί 
περαιτέρω, θα ενίσχυε επίσης και τη διαδικασία προσαρµογής των υποδοµών στις υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες, διότι θα είχε άµεση συνεισφορά στη µείωση της πτώσεως των τιµών. Ως 
εκ τούτου ο εισηγητής σας συνιστά, οι πιστώσεις οι οποίες προβλέπονται σε επίπεδο ΕΕ-15 
για τον δεύτερο Πυλώνα, να αυξηθούν στο σύνολό τους ήδη προ της ένταξης νέων µελών. 
 
Ο εισηγητής σας προτείνει περαιτέρω, να ενισχυθεί µια περιφερειακή παραγωγή καθώς και 
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να υπάρξει µια ειδική ενίσχυση στις κοινοπραξίες (joint-ventures) µεταξύ επιχειρήσεων από 
την ΕΕ και από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες στις εκάστοτε γεωργικές περιφέρειες. 
 
Οικολογική γεωργία 
Η οικολογική γεωργία έχει διαφορετική σηµασία στις επιµέρους υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες. Ενώ στην Τσεχία περίπου 2,6% της γεωργικής επιφάνειας καλλιεργείται σύµφωνα µε 
οικολογικά πρότυπα, το ποσοστό αυτό σε άλλα κράτη βρίσκεται κάτω του 0,5%. Το υψηλό 
ποσοστό της οικολογική γεωργίας στην Τσεχία εξηγείται από το γεγονός, ότι εδώ και 10 
περίπου χρόνια - µε µερικές διακοπές -, υφίσταται κρατική ενίσχυση για οικολογικές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη γεωργία. Το αυτό ισχύει επίσης σε κάποιο βαθµό, 
για την Ουγγαρία, τη Ρουµανία και τη Σλοβακία. Οι πρόοδοι στον τοµέα της οικολογικής 
γεωργίας στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα πρέπει ως εκ τούτου να 
τύχουν εκ µέρους της ΕΕ των 15 όχι µόνον ρητής εκτίµησης αλλά και µόνιµης υποστήριξης. 
 
Ακόµη και αν η οικολογική γεωργία στις ανωτέρω χώρες είναι αποτέλεσµα µάλλον µιας 
ασθενέστερης παραγωγικότητας και µιας ελλείπουσας τεχνικής υποδοµής του κατάντη τοµέα 
της γεωργίας, θα πρέπει στο σύνολό της να διαδραµατίσει τόσο στη σηµερινή ΕΕ των 15 όσο 
και στη µελλοντική ΕΕ των 28 ένα µεγαλύτερο ρόλο. Υπό το πρίσµα της αειφόρου 
ανάπτυξης του χώρου της υπαίθρου έχει ακριβώς η γεωργία η οποία προστατεύει όσο το 
δυνατόν καλύτερα το περιβάλλον ως χώρο ζωής των µελλοντικών γενεών, όλο και 
µεγαλύτερη σηµασία. 
 
Ικανότητα για ένταξη και θεσµικές µεταρρυθµίσεις 
Τέλος ο εισηγητής σας εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η δυνατότητα ένταξης, σε καµία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να εξεταστεί ανεξάρτητα από το θέµα της ανάγκης θεσµικών 
µεταρρυθµίσεων εντός της ΕΕ των 15. Παραµένει ακατανόητο, το γεγονός ότι στη λήψη 
αποφάσεων στο γεωργικό τοµέα µέχρι σήµερα χρησιµοποιείται η διαδικασία διαβούλευσης 
και τοιουτοτρόπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε έναν πολιτικό τοµέα, ο οποίος 
αντιπροσωπεύει το ήµισυ περίπου του κοινοτικού προϋπολογισµού, απλώς γνωµοδοτεί. Σε 
αυτό το κεντρικό πολιτικό τοµέα θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει προ της 
ένταξης νέων κρατών στην ΕΕ το δικαίωµα για πλήρη συναπόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 
251 της Συνθήκης ΕΚ. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, που 
είναι αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει τα ακόλουθα στοιχεία στις προτάσεις 
ψηφίσµατός της, επί των εκθέσεων της Επιτροπής σχετικά µε τις προόδους που 
πραγµατοποίησαν οι χώρες Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουµανία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Τουρκία, Ουγγαρία και Κύπρος στην πορεία προς την 
προσχώρηση: 
 
Εσθονία: 
COM(2000) 704 - C5-0604/2000 - 1997/2177  
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1. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 

διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για την 
προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στη «δεύτερη 
στήλη»της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε κοινωνικά 
και οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και διαµόρφωση), 
ώστε να αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση των 
πριµοδοτήσεων στην διευρυµένη Ένωση. 

 
2. ενθαρρύνει τα ενεχόµενα στις διαπραγµατεύσεις µέρη να προβούν σε τεχνικές 

συµφωνίες ανά φάκελο, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού οι 
µεταβατικές περίοδοι· 

 
3. διαπιστώνει ότι η γεωργική παραγωγή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον 

αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και τα κτηνιατρικά, φυτοϋγειονοµικά και 
ποιοτικά πρότυπα, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατή κατά τη στιγµή της 
ένταξης· κρίνει ότι η προενταξιακή ενίσχυση θα πρέπει συν τοις άλλοις να 
προορίζεται κυρίως για τη βελτίωση της εν λόγω κατάστασης και αντιλαµβάνεται ότι 
οι ευρωπαϊκές αυτές απαιτήσεις ενδέχεται, µετά την ένταξη, να περιορίσουν για 
κάποιο χρονικό διάστηµα το εσωτερικό εµπόριο· 

4. παρατηρεί µε ανησυχία ότι ο αναδασµός προχωρεί στην Εσθονία µε βραδείς µόνο 
ρυθµούς και παραπέµπει στο πλαίσιο αυτό στο γεγονός ότι µεταξύ του 1992 και του 
Σεπτεµβρίου του 2000 µόνο 57%5 του εδάφους της Εσθονίας έχει καταγραφεί στο 
κτηµατολόγιο. 

5. χαιρετίζει  τις προόδους που έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα στον κτηνιατρικό 
τοµέα, τονίζει όµως ότι η Εσθονία θα πρέπει να πραγµατοποιήσει και άλλες προόδους 
στην έκδοση και υλοποίηση των νοµικών διατάξεων στον εν λόγω τοµέα· ζητεί στο 
πλαίσιο αυτό από την Επιτροπή  να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την Εσθονία στην 
προσαρµογή των νοµικών διατάξεων στον τοµέα της προστασίας των ζώων. 

6.  επισηµαίνει σχετικά ότι κατά τη δηµιουργία των κοινών οργανώσεων αγοράς για 
αρόσιµες καλλιέργειες, γαλακτοκοµικά προϊόντα και κρέας θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν περαιτέρω πρόοδοι και θα πρέπει να εκδοθούν οι εκτελεστικοί 
κανονισµοί για τη νοµοθεσία που αφορά την ανάπτυξη  της υπαίθρου και τη ρύθµιση 
των γεωργικών αγορών. 

 

                                                           
5 Τα αναφερόµενα στατιστικά στοιχεία προέρχονται κυρίως από την τελευταία έκθεση  προόδου της Επιτροπής 
(11/2000) 
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7. χαιρετίζει την υπογραφή των συµφωνιών χρηµατοδότησης για την προετοιµασία του 
προγράµµατος SAPARD και ελπίζει, ότι η Εσθονία θα είναι όσο το δυνατόν ταχύτερα 
σε θέση, να ιδρύσει τα γραφεία πληρωµών του προγράµµατος SAPARD· 
υπογραµµίζει τη σηµασία της ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης για τη διαδικασία 
διεύρυνσης· διαπιστώνει, ωστόσο, µε ανησυχία την έλλειψη πληροφόρησης και την 
αυξανόµενη δυσαρέσκεια του αγροτικού πληθυσµού ενόψει ενδεχόµενης λήψης 
µέτρων ενίσχυσης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο τόσο του 
προγράµµατος SAPARD όσο και άλλων προενταξιακών οικονοµικών ενισχύσεων, 
την αποφασιστική βελτίωση της πληροφόρησης και της συµµετοχής του πληθυσµού 
στα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης. 

8. χαιρετίζει τη σύναψη της συµφωνίας για την περαιτέρω ελευθέρωση του γεωργικού 
εµπορίου και την περιεχόµενη σε αυτή διπλή µηδενική προσέγγιση, η οποία 
προβλέπει την αµοιβαία κατάργηση των επιστροφών στις εξαγωγές και την 
κατάργηση των δασµών στο πλαίσιο των τελωνειακών ποσοστώσεων κατά την 
εισαγωγή· επισηµαίνει σχετικά ότι η Εσθονία µε τον τρόπο αυτό έχει προωθήσει 
σηµαντικά την προετοιµασία για µια κοινή εσωτερική αγορά. 

 
Πολωνία: 
COM(2000) 709 - C5-0609/2000 - 1997/2174(COS)  
 
1. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 

διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για την 
προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στη «δεύτερη 
στήλη»της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε κοινωνικά 
και οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και διαµόρφωση), 
ώστε να αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση των 
πριµοδοτήσεων στην διευρυµένη Ένωση. 

 
2. ενθαρρύνει τα ενεχόµενα στις διαπραγµατεύσεις µέρη να προβούν σε τεχνικές 

συµφωνίες ανά φάκελο, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού οι 
µεταβατικές περίοδοι· 

 
3. διαπιστώνει ότι η γεωργική παραγωγή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον 

αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και τα κτηνιατρικά, φυτοϋγειονοµικά και 
ποιοτικά πρότυπα, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατή κατά τη στιγµή της 
ένταξης· κρίνει ότι η προενταξιακή ενίσχυση θα πρέπει συν τοις άλλοις να 
προορίζεται κυρίως για τη βελτίωση της εν λόγω κατάστασης και αντιλαµβάνεται ότι 
οι ευρωπαϊκές αυτές απαιτήσεις ενδέχεται, µετά την ένταξη, να περιορίσουν για 
κάποιο χρονικό διάστηµα το εσωτερικό εµπόριο· 

4. αναγνωρίζει, ότι η Πολωνία από την τελευταία έκθεση προόδου της Επιτροπής έχει 
πραγµατοποιήσει στο γεωργικό τοµέα προόδους, οι οποίες όµως επουδενί δεν 
επαρκούν· επισηµαίνει στο πλαίσιο αυτό, ότι η νοµοθεσία στον κτηνιατρικό τοµέα 
δεν έχει καταγράψει προόδους µε την εξαίρεση ορισµένων κανονισµών για ελέγχους 
σχετικά µε τη διαπίστωση µολύνσεων σε ζώα και υπολείµµατα µη επιτρεπόµενων 
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βιολογικών χηµικών ουσιών στο κρέας ή στους ιστούς σφαγίων. 

5. χαιρετίζει τις προόδους που έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα στον τοµέα της 
προστασίας των φυτών µε τους νόµους που εγκρίθηκαν κατά το έτος 2000 σχετικά 
µε τους σπόρους και τα λιπάσµατα· επισηµαίνει ωστόσο ότι θα πρέπει να ληφθεί το 
ταχύτερο δυνατόν µέριµνα για την ορθή εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου σχετικά µε 
την προστασία των ειδών, καθώς και της πολιτικής στο φυτοϋγειονοµικό τοµέα· 
χαιρετίζει τις προσπάθειες της Πολωνίας να υποστηρίξει την εγχώρια οικολογική 
γεωργία·  

6. χαιρετίζει την υπογραφή των συµφωνιών χρηµατοδότησης για την προετοιµασία του 
προγράµµατος SAPARD και ελπίζει, ότι η Πολωνία θα είναι όσο το δυνατόν 
ταχύτερα σε θέση, να ιδρύσει τα γραφεία πληρωµών του προγράµµατος SAPARD· 
υπογραµµίζει τη σηµασία της ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης για τη διαδικασία 
διεύρυνσης· διαπιστώνει, ωστόσο, µε ανησυχία την έλλειψη πληροφόρησης και την 
αυξανόµενη δυσαρέσκεια του αγροτικού πληθυσµού ενόψει ενδεχόµενης λήψης 
µέτρων ενίσχυσης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο τόσο του 
προγράµµατος SAPARD όσο και άλλων προενταξιακών οικονοµικών ενισχύσεων, 
την αποφασιστική βελτίωση της πληροφόρησης και της συµµετοχής του πληθυσµού 
στα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης.  

7. επισηµαίνει ότι η Πολωνία δεν έχει ακόµη προχωρήσει σε τέτοιο βαθµό ώστε να είναι 
σε θέση να υιοθετήσει την πολιτική ποιότητας της Κοινότητας σε ό,τι αφορά τα 
προϊόντα ειδικής προέλευσης και ονοµασίας γεωγραφικής προέλευσης· επισηµαίνει 
στο πλαίσιο αυτό ότι η υλοποίηση µιας παρόµοιας πολιτικής απαιτεί πέραν από το 
νοµική βάση και τη καταγραφή των απαραίτητων καταλόγων και των φορέων 
ελέγχου. 

 
8. λαµβάνει υπόψη τους φόβους που εξέφρασε η Πολωνία σχετικά µε την κτήση ή αγορά 

γης και εφιστά την προσοχή στο γεγονός  ότι η επιθυµητή από την Πολωνία µεταβατική 
περίοδος 18 ετών είναι πολύ µακρά, διότι οι πολύ µεγάλες µεταβατικές περίοδοι στον εν 
λόγω τοµέα  θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις στην κοινή αγορά οικοπέδων. 
Σε αυτό το πλαίσιο, παραπέµπει στην αναγκαιότητα υποστήριξης ενισχυµένων µορφών 
συνεργασίας ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής συµµετοχή της Πολωνίας στην εσωτερική 
αγορά.  

 
9. χαιρετίζει τη σύναψη συµφωνίας για την περαιτέρω ελευθέρωση του γεωργικού 

εµπορίου και την περιεχόµενη σε αυτή διπλή µηδενική προσέγγιση, η οποία 
προβλέπει την αµοιβαία κατάργηση των επιστροφών στις εξαγωγές και την 
κατάργηση των δασµών στο πλαίσιο των τελωνειακών ποσοστώσεων κατά την 
εισαγωγή· επισηµαίνει σχετικά ότι η Πολωνία µε τον τρόπο αυτό έχει προωθήσει 
σηµαντικά την προετοιµασία για µια κοινή εσωτερική αγορά. 

 
10. ζητεί αφενός να τεθεί ήδη σε εφαρµογή η κοινοτική νοµοθεσία πριν από την ένταξη, 

εφόσον είναι εφικτό, προκειµένου να καταστεί δυνατή η συντόµευση των 
µεταβατικών περιόδων, αφετέρου δε να προαχθούν περαιτέρω οι εµπορικές επαφές, 
να ληφθεί µέριµνα για την πρόληψη των προβληµάτων που σχετίζονται µε την 
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εφαρµογή της εν λόγω νοµοθεσίας, τέλος δε να επισηµανθούν και να αρθούν 
εγκαίρως τα πιθανά εµπόδια για µια ταχεία ένταξη. 

 
Ουγγαρία: 
COM(2000) 705 - C5-0605/2000 - 1997/2175  
 
1. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 

διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για την 
προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στη «δεύτερη 
στήλη»της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε κοινωνικά 
και οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και διαµόρφωση), 
ώστε να αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση των 
πριµοδοτήσεων στην διευρυµένη Ένωση. 

 
2. ενθαρρύνει τα ενεχόµενα στις διαπραγµατεύσεις µέρη να προβούν σε τεχνικές 

συµφωνίες ανά φάκελο, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού οι 
µεταβατικές περίοδοι· 

 
3. διαπιστώνει ότι η γεωργική παραγωγή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον 

αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και τα κτηνιατρικά, φυτοϋγειονοµικά και 
ποιοτικά πρότυπα, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατή κατά τη στιγµή της 
ένταξης· κρίνει ότι η προενταξιακή ενίσχυση θα πρέπει συν τοις άλλοις να 
προορίζεται κυρίως για τη βελτίωση της εν λόγω κατάστασης και αντιλαµβάνεται ότι 
οι ευρωπαϊκές αυτές απαιτήσεις ενδέχεται, µετά την ένταξη, να περιορίσουν για 
κάποιο χρονικό διάστηµα το εσωτερικό εµπόριο· 

4. σηµειώνει µε ικανοποίηση το γεγονός ότι οι µέχρι σήµερα πρόοδοι που επέτυχε η 
Ουγγαρία αποτελούν µια κατάλληλη βάση για τη µεταφορά του κοινοτικού 
κεκτηµένου στη γεωργία· παραπέµπει στο πλαίσιο αυτό στο γεγονός όµως ότι, σε ό,τι 
αφορά τον αναδασµό της γης δεν έχουν ακόµη συζητηθεί στο κοινοβούλιο της 
Ουγγαρίας οι νόµοι για τον αγροτικό αναδασµό και για τα εθνικά κτηµατικά ταµεία. 

5. παρακολουθεί µε προσοχή, εάν η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, µετά την έγκριση του 
κρατικού προγράµµατος γεωργίας και περιβάλλοντος στον τοµέα της ανάπτυξης της 
υπαίθρου και των δασών θα δηµιουργήσει µια κατάλληλη διοικητική δοµή· 
χαιρετίζει το σχεδιασθέν από την Ουγγαρία για το έτος 2001 εθνικό πρόγραµµα 
γεωργίας και προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του οποίου θα ενισχυθεί 
κυρίως η οικολογική γεωργία. 

6. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στον τοµέα της υγείας των ζώων υπάρχουν 
περαιτέρω ανάγκες για τροποποιήσεις· ζητεί ως εκ τούτου περαιτέρω αλλαγές σε 
σχέση µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
Ουγγαρία στον εν λόγω τοµέα θα πρέπει να υιοθετήσει µέτρα αντιστάθµισης για 
γεωργούς οι οποίοι έχουν πληγεί από επιδηµίες. 

7. χαιρετίζει την υπογραφή των συµφωνιών χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του 
προγράµµατος SAPARD και ελπίζει, ότι η Ουγγαρία θα είναι όσο το δυνατόν 
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ταχύτερα σε θέση να ιδρύσει τα γραφεία πληρωµών SAPARD. Υπογραµµίζει τη 
σηµασία της ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης για τη διαδικασία διεύρυνσης· 
διαπιστώνει, ωστόσο, µε ανησυχία την έλλειψη πληροφόρησης και την αυξανόµενη 
δυσαρέσκεια του αγροτικού πληθυσµού ενόψει ενδεχόµενης λήψης µέτρων 
ενίσχυσης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο τόσο του προγράµµατος 
SAPARD όσο και άλλων προενταξιακών οικονοµικών ενισχύσεων, την αποφασιστική 
βελτίωση της πληροφόρησης και της συµµετοχής του πληθυσµού στα σχέδια 
αγροτικής ανάπτυξης. 

8. χαιρετίζει τη σύναψη συµφωνίας για την περαιτέρω ελευθέρωση του γεωργικού 
εµπορίου και την περιεχόµενη σε αυτή διπλή µηδενική προσέγγιση, η οποία 
προβλέπει την αµοιβαία κατάργηση των επιστροφών στις εξαγωγές και την 
κατάργηση των δασµών στο πλαίσιο των τελωνειακών ποσοστώσεων κατά την 
εισαγωγή· επισηµαίνει σχετικά ότι η Ουγγαρία µε τον τρόπο αυτό έχει προωθήσει 
σηµαντικά την προετοιµασία για µια κοινή εσωτερική αγορά. 

 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας: 
COM(2000) 703 - C5-0603/2000 - 1997/2180 (CΟS)  
 
1. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 

διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για την 
προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στη «δεύτερη 
στήλη»της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε κοινωνικά 
και οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και διαµόρφωση), 
ώστε να αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση των 
πριµοδοτήσεων στην διευρυµένη Ένωση. 

 
2. ενθαρρύνει τα ενεχόµενα στις διαπραγµατεύσεις µέρη να προβούν σε τεχνικές 

συµφωνίες ανά φάκελο, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού οι 
µεταβατικές περίοδοι· 

 
3. διαπιστώνει ότι η γεωργική παραγωγή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον 

αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και τα κτηνιατρικά, φυτοϋγειονοµικά και 
ποιοτικά πρότυπα, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατή κατά τη στιγµή της 
ένταξης· κρίνει ότι η προενταξιακή ενίσχυση θα πρέπει συν τοις άλλοις να 
προορίζεται κυρίως για τη βελτίωση της εν λόγω κατάστασης και αντιλαµβάνεται ότι 
οι ευρωπαϊκές αυτές απαιτήσεις ενδέχεται, µετά την ένταξη, να περιορίσουν για 
κάποιο χρονικό διάστηµα το εσωτερικό εµπόριο· 

4.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η προσαρµογή του δικαίου στην Τσεχία σε ό,τι αφορά το 
κοινοτικό κεκτηµένο στο γεωργικό τοµέα προχωρεί µε καλούς ρυθµούς· λαµβάνει 
υπόψη στο εν λόγω πλαίσιο ότι το κεκτηµένο π.χ. στο κτηνιατρικό και 
φυτοϋγειονοµικό τοµέα καθώς επίσης και στον τοµέα γάλακτος, αµύλου και 
ζαχαρότευτλων έχει ήδη µεταφερθεί στη νοµοθεσία της Τσεχίας. 

5. παραπέµπει στο γεγονός ότι στον τοµέα της προστασίας των ζώων απαιτούνται ακόµα 
τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές για την εκτροφή ωοτόκων ορνίθων. 
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6. θεωρεί ότι η υπογραφή της συµφωνίας χρηµατοδότησης αποτελεί ένα σηµαντικό 
βήµα για την προετοιµασία του προγράµµατος SAPARD και ελπίζει ότι η Τσεχία θα 
είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε θέση να ιδρύσει τα γραφεία πληρωµών 
SAPARD. Υπογραµµίζει τη σηµασία της ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης για τη 
διαδικασία διεύρυνσης· διαπιστώνει, ωστόσο, µε ανησυχία την έλλειψη 
πληροφόρησης και την αυξανόµενη δυσαρέσκεια του αγροτικού πληθυσµού ενόψει 
ενδεχόµενης λήψης µέτρων ενίσχυσης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο 
πλαίσιο τόσο του προγράµµατος SAPARD όσο και άλλων προενταξιακών 
οικονοµικών ενισχύσεων, την αποφασιστική βελτίωση της πληροφόρησης και της 
συµµετοχής του πληθυσµού στα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης. 

7. χαιρετίζει τη σύναψη συµφωνίας για την περαιτέρω ελευθέρωση του γεωργικού 
εµπορίου και την περιεχόµενη σε αυτή διπλή µηδενική προσέγγιση, η οποία 
προβλέπει την αµοιβαία κατάργηση των επιστροφών στις εξαγωγές και την 
κατάργηση των δασµών στο πλαίσιο των τελωνειακών ποσοστώσεων κατά την 
εισαγωγή· επισηµαίνει σχετικά ότι η Τσεχία µε τον τρόπο αυτό έχει προωθήσει 
σηµαντικά την προετοιµασία για µια κοινή εσωτερική αγορά. 

Κύπρος: 
CΟΜ(2000) 702 - C5-0602/2000 - 1997/2171 (CΟS) 
 
1. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 

διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για την 
προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στη «δεύτερη 
στήλη» της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε κοινωνικά 
και οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και διαµόρφωση), 
ώστε να αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση των 
πριµοδοτήσεων στην διευρυµένη Ένωση. 

2. ενθαρρύνει τα ενεχόµενα στις διαπραγµατεύσεις µέρη να προβούν σε τεχνικές 
συµφωνίες ανά φάκελο, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού οι 
µεταβατικές περίοδοι. 

3. διαπιστώνει ότι η γεωργική παραγωγή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και τα κτηνιατρικά, φυτοϋγειονοµικά και 
ποιοτικά πρότυπα, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατή κατά τη στιγµή της 
ένταξης· κρίνει ότι η προενταξιακή ενίσχυση θα πρέπει συν τοις άλλοις να 
προορίζεται κυρίως για τη βελτίωση της εν λόγω κατάστασης και αντιλαµβάνεται ότι 
οι ευρωπαϊκές αυτές απαιτήσεις ενδέχεται, µετά την ένταξη, να περιορίσουν για 
κάποιο χρονικό διάστηµα το εσωτερικό εµπόριο· 

4. λαµβάνει υπόψη ότι έχουν καταγραφεί πρόοδοι σε ό,τι αφορά την προετοιµασία της 
κυπριακής γεωργίας στην κοινή γεωργική πολιτική, εφιστά όµως την προσοχή στο 
γεγονός ότι όπως και πριν λείπουν σηµαντικά στοιχεία του αγροτικού κεκτηµένου 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατάργηση των κρατικών µονοπωλίων· συνιστά επίσης 
στην Κύπρο να δηµιουργήσει τις απαραίτητες διοικητικές, τεχνικές και διαδικαστικές 
δοµές. 
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5. παραπέµπει στο γεγονός, ότι στον τοµέα της πολιτικής όσον αφορά την ποιότητα θα 
πρέπει να εγκριθούν νοµικές διατάξεις για τα σήµατα ποιότητας· υπενθυµίζει σχετικά, 
ότι δεν έχουν υπογραφεί ακόµη από την κυβέρνηση της Κύπρου οι διεθνείς 
συµφωνίες για τα γεωγραφικά δεδοµένα και τις ονοµασίες γεωγραφικής προέλευσης· 
εφιστά επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι το κοινοτικό κεκτηµένο σε ό,τι αφορά την 
οικολογική γεωργία δεν έχει ακόµη µεταφερθεί στη νοµοθεσία της Κύπρου· 

6. λαµβάνει υπόψη, ότι η Κύπρος στον τοµέα της ανάπτυξης της υπαίθρου και της 
δασικής οικονοµίας διαθέτει ήδη κάποιες εµπειρίες στο πλαίσιο των οποίων ανήκουν 
και τα µέσα προστασίας του περιβάλλοντος στη γεωργία, όπου όµως θα πρέπει ακόµη 
να ιδρυθούν οι απαραίτητοι οργανισµοί ελέγχου για το πρόγραµµα προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

7. παραπέµπει στο γεγονός ότι η µεταφορά του κεκτηµένου στον τοµέα της υγείας των 
ζώων και των φυτών έχει πραγµατοποιηθεί µόνον εν µέρει µέχρι σήµερα· συνιστά 
στην Κύπρο στο πλαίσιο αυτό να προσαρµόσει άµεσα τις προδιαγραφές της για την 
κτηνιατρική προστασία και την προστασία των φυτών στο κοινοτικό κεκτηµένο· 
προτείνει να εκπονηθούν στον τοµέα της υγείας των ζώων σχέδια έκτακτης ανάγκης 
για τον αφθώδη πυρετό και την κλασσική πανώλη των χοίρων· καλεί δε, σε ό,τι 
αφορά την προστασία των ζώων και των φυτών, την κυβέρνηση της Κύπρου να 
εξοπλίσει καλύτερα τις υπηρεσίες ελέγχου των συνόρων. 

Σλοβενία: 
COM(2000) 712 - C5-0612/2000 - 1997/2181 
 
1. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 

διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για την 
προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στη «δεύτερη 
στήλη»της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε κοινωνικά 
και οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και διαµόρφωση), 
ώστε να αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση των 
πριµοδοτήσεων στην διευρυµένη Ένωση.  

 
2. ενθαρρύνει τα ενεχόµενα στις διαπραγµατεύσεις µέρη να προβούν σε τεχνικές 

συµφωνίες ανά φάκελο, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού οι 
µεταβατικές περίοδοι· 

 
3. διαπιστώνει ότι η γεωργική παραγωγή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον 

αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και τα κτηνιατρικά, φυτοϋγειονοµικά και 
ποιοτικά πρότυπα, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατή κατά τη στιγµή της 
ένταξης· κρίνει ότι η προενταξιακή ενίσχυση θα πρέπει συν τοις άλλοις να 
προορίζεται κυρίως για τη βελτίωση της εν λόγω κατάστασης και αντιλαµβάνεται ότι 
οι ευρωπαϊκές αυτές απαιτήσεις ενδέχεται, µετά την ένταξη, να περιορίσουν για 
κάποιο χρονικό διάστηµα το εσωτερικό εµπόριο· 

4. παρατηρεί µε ικανοποίηση το γεγονός ότι η Σλοβενία έχει πραγµατοποιήσει 
σηµαντικές προόδους στην κατεύθυνση της πλήρους µεταφοράς του κοινοτικού 
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κεκτηµένου, ιδιαίτερα δε µε την έγκριση του νόµου περί γεωργίας τον Ιούνιο του 
2000· υπενθυµίζει όµως το γεγονός ότι είναι ακόµη απαραίτητες προσπάθειες σε ό,τι 
αφορά τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων. 

5. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι επιχειρηµατικές δοµές στον γεωργικό τοµέα  
παραµένουν ακόµη µη ικανοποιητικές, επειδή ακόµη και σήµερα 90% των γεωργικών 
επιφανειών ευρίσκονται υπό την εκµετάλλευση µικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
πράγµα το οποίο εξηγεί τη µικρή µέση επιφάνεια των επιχειρήσεων που ανέρχεται 
µόνο σε 4,8 εκτάρια. Σε αυτό το πλαίσιο, παραπέµπει στην αναγκαιότητα 
υποστήριξης ενισχυµένων µορφών συνεργασίας ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής 
συµµετοχή της Σλοβενίας στην εσωτερική αγορά. 

6. παρατηρεί µε ανησυχία, ότι στον τοµέα της υγείας των ζώων και των φυτών δεν 
έχουν επιτευχθεί ακόµη πρόοδοι σε ό,τι αφορά την ίδρυση και εκσυγχρονισµό των 
υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων µε την Κροατία και εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι ειδικά τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ έχουν αποφασιστική σηµασία για το 
σύστηµα ελέγχου της εσωτερικής αγοράς. 

 
7. χαιρετίζει την υπογραφή των συµφωνιών χρηµατοδότησης για την προετοιµασία του 

προγράµµατος SAPARD και ελπίζει ότι η Σλοβενία θα είναι σε θέση όσο το δυνατόν 
ταχύτερα να ιδρύσει τα αντίστοιχα γραφεία πληρωµών. Υπογραµµίζει τη σηµασία της 
ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης για τη διαδικασία διεύρυνσης· διαπιστώνει, 
ωστόσο, µε ανησυχία την έλλειψη πληροφόρησης και την αυξανόµενη δυσαρέσκεια 
του αγροτικού πληθυσµού ενόψει ενδεχόµενης λήψης µέτρων ενίσχυσης· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο τόσο του προγράµµατος SAPARD όσο και 
άλλων προενταξιακών οικονοµικών ενισχύσεων, την αποφασιστική βελτίωση της 
πληροφόρησης και της συµµετοχής του πληθυσµού στα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης. 

8. χαιρετίζει τη σύναψη συµφωνίας για την περαιτέρω ελευθέρωση του γεωργικού 
εµπορίου και την περιεχόµενη σε αυτή διπλή µηδενική προσέγγιση, η οποία 
προβλέπει την αµοιβαία κατάργηση των επιστροφών στις εξαγωγές και την 
κατάργηση των δασµών στο πλαίσιο των τελωνειακών ποσοστώσεων κατά την 
εισαγωγή· επισηµαίνει σχετικά ότι η Σλοβενία µε τον τρόπο αυτό έχει προωθήσει 
σηµαντικά την προετοιµασία για µια κοινή εσωτερική αγορά. 

Ρουµανία: 
COM(2000) 710 - C5-0610/2000 - 1997/2172 (CΟS) 
 
1. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 

διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για την 
προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στη «δεύτερη 
στήλη»της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε κοινωνικά 
και οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και διαµόρφωση), 
ώστε να αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση των 
πριµοδοτήσεων στην διευρυµένη Ένωση. 

 
2. ενθαρρύνει τα ενεχόµενα στις διαπραγµατεύσεις µέρη να προβούν σε τεχνικές 
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συµφωνίες ανά φάκελο, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού οι 
µεταβατικές περίοδοι· 

 
3. διαπιστώνει ότι η γεωργική παραγωγή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον 

αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και τα κτηνιατρικά, φυτοϋγειονοµικά και 
ποιοτικά πρότυπα, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατή κατά τη στιγµή της 
ένταξης· κρίνει ότι η προενταξιακή ενίσχυση θα πρέπει συν τοις άλλοις να 
προορίζεται κυρίως για τη βελτίωση της εν λόγω κατάστασης και αντιλαµβάνεται ότι 
οι ευρωπαϊκές αυτές απαιτήσεις ενδέχεται, µετά την ένταξη, να περιορίσουν για 
κάποιο χρονικό διάστηµα το εσωτερικό εµπόριο· 

 
4. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η Ρουµανία εξακολουθεί να έχει ουσιαστικά 

προβλήµατα µε τη θέσπιση και την υλοποίηση µέτρων τα οποία θα ήσαν απαραίτητα 
για τον εκσυγχρονισµό και τη δυναµική ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα· σηµειώνει 
στο πλαίσιο αυτό µε ανησυχία ότι η Ρουµανία σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του 
γεωργικού χώρου έχει πραγµατοποιήσει µικρές µόνο προόδους από την 
προτελευταία έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· χαιρετίζει όµως ιδιαίτερα 
την υπογραφή των συµφωνιών χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του προγράµµατος 
SAPARD και ελπίζει ότι η Ρουµανία θα είναι σε θέση όσο το δυνατό ταχύτερο να 
ιδρύσει τα γραφεία πληρωµών σε αποκεντρωµένη βάση. 

 
5. χαιρετίζει την υπογραφή των συµφωνιών χρηµατοδότησης για την προετοιµασία του 

προγράµµατος SAPARD και ελπίζει ότι η Ρουµανία θα είναι σε θέση όσο το δυνατόν 
ταχύτερα να ιδρύσει τα αντίστοιχα γραφεία πληρωµών. Υπογραµµίζει τη σηµασία της 
ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης για τη διαδικασία διεύρυνσης· διαπιστώνει, 
ωστόσο, µε ανησυχία την έλλειψη πληροφόρησης και την αυξανόµενη δυσαρέσκεια 
του αγροτικού πληθυσµού ενόψει ενδεχόµενης λήψης µέτρων ενίσχυσης· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο τόσο του προγράµµατος SAPARD όσο και 
άλλων προενταξιακών οικονοµικών ενισχύσεων, την αποφασιστική βελτίωση της 
πληροφόρησης και της συµµετοχής του πληθυσµού στα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης. 

6. χαιρετίζει το γεγονός, ότι στον τοµέα της υγείας των ζώων έχουν επιτευχθεί 
ορισµένες πρόοδοι - έτσι π.χ. εκδόθηκαν διατάξεις για την  ανακοίνωση ορισµένων 
µεταδοτικών επιζωοτιών καθώς επίσης και κτηνιατρικά πρότυπα για την έγκριση 
δηµιουργίας επιχειρήσεων. 

7. χαιρετίζει το γεγονός της εκδόσεως από το έτος 2000 νοµικών διατάξεων για την 
οικολογική γεωργία, οι οποίες αφορούν την εκτροφή, την εισαγωγή και εξαγωγή, την 
προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την πιστοποίηση, τον έλεγχο και τη 
σήµανση των προϊόντων της οικολογικής γεωργίας· λαµβάνει υπόψη ότι το δίκαιο της 
Ρουµανίας στον τοµέα αυτό συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό µε το κοινοτικό δίκαιο· 

8. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την επιτήρηση για 
την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ είναι απαραίτητες ακόµη εκ µέρους 
της Ρουµανίας σηµαντικές προσπάθειες ειδικά σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ελέγχου 
των συνόρων. 
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9. χαιρετίζει τη σύναψη συµφωνίας για την περαιτέρω ελευθέρωση του γεωργικού 
εµπορίου και την περιεχόµενη σε αυτή διπλή µηδενική προσέγγιση, η οποία 
προβλέπει την αµοιβαία κατάργηση των επιστροφών σε εξαγωγές και την κατάργηση 
των δασµών στο πλαίσιο των τελωνειακών ποσοστώσεων κατά την εισαγωγή· 
επισηµαίνει σχετικά ότι η Ρουµανία µε τον τρόπο αυτό έχει προωθήσει σηµαντικά την 
προετοιµασία για µια κοινή εσωτερική αγορά. 

Βουλγαρία: 
COM(2000) 701 - C5-0601/2000 - 1997/2179 (CΟS) 
 
1. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 

διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για την 
προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στη «δεύτερη 
στήλη» της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε κοινωνικά 
και οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και διαµόρφωση), 
ώστε να αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση των 
πριµοδοτήσεων στην διευρυµένη Ένωση. 

 
2. ενθαρρύνει τα ενεχόµενα στις διαπραγµατεύσεις µέρη να προβούν σε τεχνικές 

συµφωνίες ανά φάκελο, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού οι 
µεταβατικές περίοδοι· 

 
3. διαπιστώνει ότι η γεωργική παραγωγή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον 

αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και τα κτηνιατρικά, φυτοϋγειονοµικά και 
ποιοτικά πρότυπα, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατή κατά τη στιγµή της 
ένταξης· κρίνει ότι η προενταξιακή ενίσχυση θα πρέπει συν τοις άλλοις να 
προορίζεται κυρίως για τη βελτίωση της εν λόγω κατάστασης και αντιλαµβάνεται ότι 
οι ευρωπαϊκές αυτές απαιτήσεις ενδέχεται, µετά την ένταξη, να περιορίσουν για 
κάποιο χρονικό διάστηµα το εσωτερικό εµπόριο· 

 
4. λαµβάνει γνώση του γεγονότος ότι στη Βουλγαρία έχουν επιτευχθεί πρόοδοι σε ό,τι 

αφορά την προσαρµογή του δικαίου στο κοινοτικό κεκτηµένο, και ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τη σχεδόν περατωθείσα επιστροφή γης και την έγκριση του νόµου περί του 
κτηµατολογίου· επισηµαίνει σχετικά, ότι, όπως και πριν, δεν υφίσταται καµία 
λειτουργούσα κτηµαταγορά και ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να µη δέχονται ως 
εµπράγµατο ασφάλεια οικόπεδα. 

5. χαιρετίζει τις προόδους που έχουν επιτευχθεί σε ό,τι αφορά την υγεία των ζώων και 
των φυτών, συνιστά όµως στη Βουλγαρία στο πλαίσιο αυτό να εξοπλίσει καλύτερα 
τα εργαστήρια για θέµατα υγείας ζώων και φυτών και να εκπαιδεύσει καλύτερα το 
προσωπικό που ασχολείται εκεί. 

6. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η µεταβατική περίοδος την οποίαν επιθυµεί η 
Βουλγαρία, δηλαδή 10 έτη, στον τοµέα της κτήσης ή αγοράς γης είναι ιδιαίτερα 
µακρά και ότι πολύ µεγάλες µεταβατικές περίοδοι στον τοµέα αυτό θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν σε ανισορροπίες σε ό,τι αφορά την κοινοτική κτηµαταγορά. 
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7. επισηµαίνει µε ικανοποίηση το γεγονός της υπογραφής των συµφωνιών 
χρηµατοδότησης για την προετοιµασία του προγράµµατος SAPARD και  χαιρετίζει 
το γεγονός ότι έγινε διαπίστευση της υπηρεσίας πληρωµών και κατέστη κατά αυτόν 
τον τρόπο δυνατόν να διατεθούν οι χρηµατοδοτικοί πόροι·  υπογραµµίζει τη σηµασία 
της ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης για τη διαδικασία διεύρυνσης· διαπιστώνει, 
ωστόσο, µε ανησυχία την έλλειψη πληροφόρησης και την αυξανόµενη δυσαρέσκεια 
του αγροτικού πληθυσµού ενόψει ενδεχόµενης λήψης µέτρων ενίσχυσης· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο τόσο του προγράµµατος SAPARD όσο και 
άλλων προενταξιακών οικονοµικών ενισχύσεων, την αποφασιστική βελτίωση της 
πληροφόρησης και της συµµετοχής του πληθυσµού στα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης. 

8. χαιρετίζει τη σύναψη συµφωνίας για την περαιτέρω ελευθέρωση του γεωργικού 
εµπορίου και την περιεχόµενη σε αυτή διπλή µηδενική προσέγγιση, η οποία 
προβλέπει την αµοιβαία κατάργηση των επιστροφών σε εξαγωγές και την κατάργηση 
των δασµών στο πλαίσιο των τελωνειακών ποσοστώσεων κατά την εισαγωγή· 
επισηµαίνει σχετικά ότι η Βουλγαρία µε τον τρόπο αυτό έχει προωθήσει σηµαντικά 
την προετοιµασία για µια κοινή εσωτερική αγορά. 

Σλοβακία: 
COM(2000) 711 - C5-0611/2000 - 1997/2173 
 
1. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 

διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για την 
προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στη «δεύτερη 
στήλη» της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε κοινωνικά 
και οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και διαµόρφωση), 
ώστε να αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση των 
πριµοδοτήσεων στην διευρυµένη Ένωση. 

 
2. ενθαρρύνει τα ενεχόµενα στις διαπραγµατεύσεις µέρη να προβούν σε τεχνικές 

συµφωνίες ανά φάκελο, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού οι 
µεταβατικές περίοδοι· 

 
3. διαπιστώνει ότι η γεωργική παραγωγή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον 

αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και τα κτηνιατρικά, φυτοϋγειονοµικά και 
ποιοτικά πρότυπα, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατή κατά τη στιγµή της 
ένταξης· κρίνει ότι η προενταξιακή ενίσχυση θα πρέπει συν τοις άλλοις να 
προορίζεται κυρίως για τη βελτίωση της εν λόγω κατάστασης και αντιλαµβάνεται ότι 
οι ευρωπαϊκές αυτές απαιτήσεις ενδέχεται, µετά την ένταξη, να περιορίσουν για 
κάποιο χρονικό διάστηµα το εσωτερικό εµπόριο· 

4. τονίζει, ότι όσον αφορά την πολιτική ποιότητας δεν έχουν καταγραφεί ιδιαίτερες 
πρόοδοι από το τελευταίο έγγραφο για τη διεύρυνση που εκπόνησε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, και ότι οι προετοιµασίες της Σλοβακίας για την ίδρυση ενός 
ολοκληρωµένου δικτύου πληροφόρησης για τη γεωργική λογιστική δεν έχουν 
προχωρήσει. 
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5. χαιρετίζει τη σε µεγάλο βαθµό µεταφορά των νοµικών διατάξεων σε ό,τι αφορά την 
προστασία των ζώων και των φυτών, όπου όµως θα πρέπει να ληφθεί επίσης 
υπόψη, ότι υφίστανται ακόµα ελλείψεις σε ό,τι αφορά την εφαρµογή αυτών των 
νοµικών διατάξεων· εξαίρει όµως θετικά το γεγονός ότι η νοµοθεσία της Σλοβακίας 
σε ό,τι αφορά την οικολογική γεωργία στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στις κοινοτικές 
διατάξεις. 

6. συνιστά στη Σλοβακία να καταβάλλει περαιτέρω προσπάθειες στον τοµέα της 
ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και της δασοκοµίας µε στόχο την εφαρµογή των 
µέσων προστασίας του περιβάλλοντος. 
 

7. εκφράζει την εκτίµησή του για τις προσπάθειες της Σλοβακίας στον τοµέα της 
γεωργίας για την υλοποίηση του προγράµµατος SAPARD καθώς και την υπογραφή 
των συµφωνιών χρηµατοδότησης και ελπίζει, ότι τα γραφεία πληρωµών θα 
µπορέσουν να ιδρυθούν όσο το δυνατόν το ταχύτερο· συνιστά περαιτέρω στη 
Σλοβακία να βελτιώσει την αποδοτικότητα της διοίκησης στο σύνολό της· 
υπογραµµίζει τη σηµασία της ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης για τη διαδικασία 
διεύρυνσης· διαπιστώνει, ωστόσο, µε ανησυχία την έλλειψη πληροφόρησης και την 
αυξανόµενη δυσαρέσκεια του αγροτικού πληθυσµού ενόψει ενδεχόµενης λήψης 
µέτρων ενίσχυσης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο τόσο του 
προγράµµατος SAPARD όσο και άλλων προενταξιακών οικονοµικών ενισχύσεων, 
την αποφασιστική βελτίωση της πληροφόρησης και της συµµετοχής του πληθυσµού 
στα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης. 

8. χαιρετίζει τη σύναψη συµφωνίας για την περαιτέρω ελευθέρωση του γεωργικού 
εµπορίου και την περιεχόµενη σε αυτή διπλή µηδενική προσέγγιση, η οποία 
προβλέπει την αµοιβαία κατάργηση των επιστροφών σε εξαγωγές και την κατάργηση 
των δασµών στο πλαίσιο των τελωνειακών ποσοστώσεων κατά την εισαγωγή· 
επισηµαίνει σχετικά ότι η Σλοβακία µε τον τρόπο αυτό έχει προωθήσει σηµαντικά την 
προετοιµασία για µια κοινή εσωτερική αγορά. 

Μάλτα: 
COM(2000) 708 - C5-0608/2000 - 1999/2029 (CΟS) 

 
1. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 

διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για την 
προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στη «δεύτερη 
στήλη» της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε κοινωνικά 
και οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και διαµόρφωση), 
ώστε να αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση των 
πριµοδοτήσεων στην διευρυµένη Ένωση. 

 
2. ενθαρρύνει τα ενεχόµενα στις διαπραγµατεύσεις µέρη να προβούν σε τεχνικές 

συµφωνίες ανά φάκελο, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού οι 
µεταβατικές περίοδοι· 

 
3. διαπιστώνει ότι η γεωργική παραγωγή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον 
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αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και τα κτηνιατρικά, φυτοϋγειονοµικά και 
ποιοτικά πρότυπα, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατή κατά τη στιγµή της 
ένταξης· κρίνει ότι η προενταξιακή ενίσχυση θα πρέπει συν τοις άλλοις να 
προορίζεται κυρίως για τη βελτίωση της εν λόγω κατάστασης και αντιλαµβάνεται ότι 
οι ευρωπαϊκές αυτές απαιτήσεις ενδέχεται, µετά την ένταξη, να περιορίσουν για 
κάποιο χρονικό διάστηµα το εσωτερικό εµπόριο· 

4. καταγράφει µε ανησυχία το γεγονός ότι η Μάλτα κατά τη δηµιουργία των 
διοικητικών δοµών οι οποίες θα ήσαν απαραίτητες για την υλοποίηση της κοινής 
αγροτικής πολιτικής έχει πραγµατοποιήσει µικρές µόνον προόδους. 

5. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στον φυτοϋγειονοµικό τοµέα θα πρέπει να 
υιοθετηθούν οι σχετικές διατάξεις του κοινοτικού κεκτηµένου και παραπέµπει 
σχετικά στο ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η ικανότητα χειρισµού νέων 
πτυχών του φυτοϋγειονοµικού τοµέα · χαιρετίζει αντιθέτως το γεγονός ότι έχει 
υποβληθεί ένα πρόγραµµα για την επιτήρηση της υγείας των ζώων και ότι έχουν 
υπάρξει κάποιες προσαρµογές ορισµένων προτύπων ελέγχου στις κοινοτικές 
απαιτήσεις· παραπέµπει στο γεγονός ότι οι διατάξεις σχετικά µε την αποκοµιδή των 
αποβλήτων των σφαγείων δεν είναι ακόµη συµβατές µε το κοινοτικό κεκτηµένο· 

6. επισηµαίνει, ότι σε ό,τι αφορά την πολιτική ποιότητας θα πρέπει να αναπτυχθούν 
περαιτέρω πρότυπα ποιότητας για τα διάφορα γεωργικά προϊόντα που θα είναι 
συµβατά µε αυτά της Κοινότητας. 

Τουρκία: 
COM(2000) 713 - C5-0613/2000 - 2000/2014 (CΟS) 
 
1. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 

διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για την 
προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στη «δεύτερη 
στήλη» της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε κοινωνικά 
και οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και διαµόρφωση), 
ώστε να αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση των 
πριµοδοτήσεων στην διευρυµένη Ένωση. 

 
2. ενθαρρύνει τα ενεχόµενα στις διαπραγµατεύσεις µέρη να προβούν σε τεχνικές 

συµφωνίες ανά φάκελο, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού οι 
µεταβατικές περίοδοι· 

 
3. διαπιστώνει ότι η γεωργική παραγωγή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον 

αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και τα κτηνιατρικά, φυτοϋγειονοµικά και 
ποιοτικά πρότυπα, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατή κατά τη στιγµή της 
ένταξης· κρίνει ότι η προενταξιακή ενίσχυση θα πρέπει συν τοις άλλοις να 
προορίζεται κυρίως για τη βελτίωση της εν λόγω κατάστασης και αντιλαµβάνεται ότι 
οι ευρωπαϊκές αυτές απαιτήσεις ενδέχεται, µετά την ένταξη, να περιορίσουν για 
κάποιο χρονικό διάστηµα το εσωτερικό εµπόριο· 

4. λαµβάνει υπόψη, ότι η αγροτική πολιτική της Τουρκίας διαφέρει σηµαντικά από την 
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ΚΑΠ, όπου η συγκριτικά πολύ χαµηλή παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που κατά 
µέσον όρο είναι πολύ µικρές (περίπου 6 εκτάρια), λόγω των ανεπαρκών δυνατοτήτων 
εµπορίας και της µη αποτελεσµατικής διαµόρφωσης των τιµών στην τουρκική αγορά, 
αποτελεί πρόβληµα· λαµβάνει λοιπόν υπόψη, ότι η αύξηση της παραγωγής αποτελεί 
επί του παρόντος έναν από τους κύριους στόχους της τουρκικής γεωργικής πολιτικής. 

5. εφιστά την προσοχή στο γεγονός, ότι υφίσταται ανάγκη για ουσιαστικούς 
µηχανισµούς για τη δηµιουργία κατάλληλων διοικητικών δοµών, όπου π.χ. η 
αρξάµενη διαδικασία συγχώνευσης πολυάριθµων οργανισµών που είναι αρµόδιοι για 
τη γεωργική πολιτική θα µπορούσε να οδηγήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. 

6. συνιστά στην Τουρκία, να διατυπώσει µια σαφή στρατηγική για την ανάληψη του 
κεκτηµένου στον κτηνιατρικό τοµέα - προς το σκοπό αυτό χρειάζεται να βελτιωθεί ο 
εξοπλισµός των εργαστηρίων, ώστε να αναγνωρίζονται καλύτερα οι ασθένειες. 

Λετονία: 
COM(2000) 706 - C5-0606/2000 - 1997/2176 
 
1. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 

διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για την 
προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στη «δεύτερη 
στήλη»της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε κοινωνικά 
και οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και διαµόρφωση), 
ώστε να αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση των 
πριµοδοτήσεων στην διευρυµένη Ένωση. 

 
2. ενθαρρύνει τα ενεχόµενα στις διαπραγµατεύσεις µέρη να προβούν σε τεχνικές 

συµφωνίες ανά φάκελο, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού οι 
µεταβατικές περίοδοι· 

 
3. σιαπιστώνει ότι η γεωργική παραγωγή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον 

αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και τα κτηνιατρικά, φυτοϋγειονοµικά και 
ποιοτικά πρότυπα, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατή κατά τη στιγµή της 
ένταξης· κρίνει ότι η προενταξιακή ενίσχυση θα πρέπει συν τοις άλλοις να 
προορίζεται κυρίως για τη βελτίωση της εν λόγω κατάστασης και αντιλαµβάνεται ότι 
οι ευρωπαϊκές αυτές απαιτήσεις ενδέχεται, µετά την ένταξη, να περιορίσουν για 
κάποιο χρονικό διάστηµα το εσωτερικό εµπόριο· 

 
 
4. χαιρετίζει το γεγονός ότι από το ∆εκέµβριο του 1999 υφίσταται ένας νόµος για την 

προστασία των ζώων· τονίζει αντιθέτως, ότι στον τοµέα προστασίας των φυτών 
πρέπει να καταβληθούν ακόµη πολλές προσπάθειες διότι π.χ. οι κατάλογοι της 
Λετονίας για τις βλαβερές ουσίες και για τις απαιτήσεις καραντίνας διαφέρουν από 
αυτούς της ΕΕ. 

5. επισηµαίνει σχετικά, ότι σε ό,τι αφορά την εισαγωγή του ολοκληρωµένου 
συστήµατος διοίκησης και ελέγχου (ΙΑCS) υφίστανται ακόµη ελλείψεις σχετικά µε 
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την κατάσταση των τραπεζών και των δικτύων δεδοµένων. 

6. σηµειώνει, ότι οι προετοιµασίες για µια κατάλληλη επιτήρηση της οικολογικής 
γεωργίας έχουν ήδη αρχίσει· στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τροποποιηθούν οι 
νοµικές διατάξεις και θα πρέπει να γίνουν συµβατές οι απαραίτητες υπηρεσίες 
πιστοποίησης και ελέγχου µε τις απαιτήσεις της Κοινότητας. 

7. χαιρετίζει την υπογραφή των συµφωνιών χρηµατοδότησης για την προετοιµασία του 
προγράµµατος SAPARD και ελπίζει στη σύντοµη ίδρυση των γραφείων πληρωµών 
του SAPARD· υπογραµµίζει τη σηµασία της ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης 
για τη διαδικασία διεύρυνσης· διαπιστώνει, ωστόσο, µε ανησυχία την έλλειψη 
πληροφόρησης και την αυξανόµενη δυσαρέσκεια του αγροτικού πληθυσµού ενόψει 
ενδεχόµενης λήψης µέτρων ενίσχυσης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο 
πλαίσιο τόσο του προγράµµατος SAPARD όσο και άλλων προενταξιακών 
οικονοµικών ενισχύσεων, την αποφασιστική βελτίωση της πληροφόρησης και της 
συµµετοχής του πληθυσµού στα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης. 

8. χαιρετίζει τη σύναψη συµφωνίας για την περαιτέρω ελευθέρωση του γεωργικού 
εµπορίου και την περιεχόµενη σε αυτή διπλή µηδενική προσέγγιση, η οποία 
προβλέπει την αµοιβαία κατάργηση των επιστροφών στις εξαγωγές και την 
κατάργηση των δασµών στο πλαίσιο των τελωνειακών ποσοστώσεων κατά την 
εισαγωγή· επισηµαίνει σχετικά ότι η Λετονία µε τον τρόπο αυτό έχει προωθήσει 
σηµαντικά την προετοιµασία για µια κοινή εσωτερική αγορά. 

Λιθουανία: 
COM(2000) 701 - C5-0607/2000 - 1997/2178 
 
1. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε παραγωγούς γεωργικών προϊόντων 

διαδραµατίζουν σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για την 
προσχώρηση· τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης των άµεσων πληρωµών στη «δεύτερη 
στήλη» της KΓΠ µέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης των πριµοδοτήσεων µε κοινωνικά 
και οικολογικά κριτήρια (επιβολή όρων σχετικών µε το περιβάλλον και διαµόρφωση), 
ώστε να αµβλυνθεί η αντίθεση και να διασφαλιστεί η ενιαία διαµόρφωση των 
πριµοδοτήσεων στην διευρυµένη Ένωση. 

 
2. ενθαρρύνει τα ενεχόµενα στις διαπραγµατεύσεις µέρη να προβούν σε τεχνικές 

συµφωνίες ανά φάκελο, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέτρο του δυνατού οι 
µεταβατικές περίοδοι· 

 
3. διαπιστώνει ότι η γεωργική παραγωγή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον 

αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και τα κτηνιατρικά, φυτοϋγειονοµικά και 
ποιοτικά πρότυπα, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατή κατά τη στιγµή της 
ένταξης· κρίνει ότι η προενταξιακή ενίσχυση θα πρέπει συν τοις άλλοις να 
προορίζεται κυρίως για τη βελτίωση της εν λόγω κατάστασης και αντιλαµβάνεται ότι 
οι ευρωπαϊκές αυτές απαιτήσεις ενδέχεται, µετά την ένταξη, να περιορίσουν για 
κάποιο χρονικό διάστηµα το εσωτερικό εµπόριο· 

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι στον τοµέα της προστασίας των φυτών οι σηµαντικότερες 
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νοµικές διατάξεις έχουν ήδη µεταφερθεί, θα πρέπει όµως η Λιθουανία να καταβάλλει 
µεγαλύτερες προσπάθειες ιδιαίτερα για την προσαρµογή των δικών της νοµικών 
διατάξεων σχετικά µε τους ελέγχους εισαγωγών. 

5. τονίζει, ότι ναι µεν και στον κτηνιατρικό τοµέα οι σηµαντικότερες νοµικές διατάξεις 
του κοινοτικού κεκτηµένου έχουν µεταφερθεί στο δίκαιο της Λιθουανίας· παραπέµπει 
όµως στο γεγονός, ότι η νέα ρύθµιση σε ό,τι αφορά τις δοµές στον τοµέα αυτό 
(δηµιουργία φορέων εποπτείας των τροφίµων) θα πρέπει να ολοκληρωθεί· συνιστά 
περαιτέρω, να συνεχιστούν και τα προγράµµατα µετεκπαίδευσης που έχουν ήδη 
αρχίσει για το προσωπικό που εργάζεται στον εν λόγω τοµέα. 

6. σηµειώνει, ότι σε ό,τι αφορά τον αναδασµό έχει σχεδόν περατωθεί η επιστροφή των 
αγροτεµαχίων. 

 
7. χαιρετίζει την υπογραφή των συµφωνιών χρηµατοδότησης για την προετοιµασία του 

προγράµµατος SAPARD και ελπίζει ότι θα συσταθούν σύντοµα τα γραφεία 
πληρωµών  του SAPARD· υπογραµµίζει τη σηµασία της ολοκληρωµένης αγροτικής 
ανάπτυξης για τη διαδικασία διεύρυνσης· διαπιστώνει, ωστόσο, µε ανησυχία την 
έλλειψη πληροφόρησης και την αυξανόµενη δυσαρέσκεια του αγροτικού πληθυσµού 
ενόψει ενδεχόµενης λήψης µέτρων ενίσχυσης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, 
στο πλαίσιο τόσο του προγράµµατος SAPARD όσο και άλλων προενταξιακών 
οικονοµικών ενισχύσεων, την αποφασιστική βελτίωση της πληροφόρησης και της 
συµµετοχής του πληθυσµού στα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης. 

8. χαιρετίζει τη σύναψη συµφωνίας για την περαιτέρω ελευθέρωση του γεωργικού 
εµπορίου και την περιεχόµενη σε αυτή διπλή µηδενική προσέγγιση, η οποία 
προβλέπει την αµοιβαία κατάργηση των επιστροφών στις εξαγωγές και την 
κατάργηση των δασµών στο πλαίσιο των τελωνειακών ποσοστώσεων κατά την 
εισαγωγή· επισηµαίνει σχετικά ότι η Λιθουανία µε τον τρόπο αυτό έχει προωθήσει 
σηµαντικά την προετοιµασία για µια κοινή εσωτερική αγορά. 
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27 Ιουνίου 2001 
 
 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, 
ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Ενηµέρωση και επικοινωνία 
 
Οι υποψήφιες χώρες στο σύνολό τους πραγµατοποιούν προσπάθεια για να ενηµερώσουν τους 
πολίτες τους για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και για το ποιες 
συνέπειες θα έχει µία µελλοντική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η προσπάθεια που γίνεται στον τοµέα της ενηµέρωσης και της επικοινωνίας διαφέρει 
σηµαντικά από χώρα σε χώρα και προφανώς δεν υπάρχει συνεργασία µεταξύ των υποψήφιων 
χωρών για την σε γενικές γραµµές κοινή αποστολή που είναι η ενηµέρωση των πολιτών 
σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι µεγάλες διαφορές που παρατηρούνται ανάµεσα στις πολιτικές ενηµέρωσης και της 
επικοινωνίας των υποψήφιων χωρών οφείλονται στα διαφορετικά επίπεδα οικονοµικής και 
πολιτικής ανάπτυξης  στα οποία βρίσκονται, και έχουν φυσικά αντίκτυπο στο επίπεδο 
ενηµέρωσης των πολιτών σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρατηρείται συνεπώς µεγάλη 
διαφορά και στο θέµα της λαϊκής υποστήριξης υπέρ της ένταξης στην ΕΕ. 

Η γενική τάση που φανερώνουν οι δηµοσκοπήσεις είναι ότι η υποστήριξη υπέρ της ένταξης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γενικά υψηλότερη στις υποψήφιες χώρες του νότου, µε την 
Κύπρο στη πρώτη θέση µε ποσοστό υποστήριξης 95%, και χαµηλότερη στις υποψήφιες 
χώρες του βορρά, µε την Εσθονία στην τελευταία θέση µε ποσοστό υποστήριξης 28% µόνο. 

Σε αρκετές υποψήφιες χώρες θα πραγµατοποιηθεί δηµοψήφισµα για την ένταξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο βέβαια καθιστά ακόµα επιτακτικότερη την ανάγκη για µια 
βελτιωµένη πολιτική ενηµέρωσης και επικοινωνίας, τόσο από πλευράς υποψήφιων χωρών 
όσο και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το επίπεδο ενηµέρωσης στα υπάρχοντα κράτη µέλη για τις υποψήφιες χώρες και την ένταξη 
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχετικά χαµηλό. Επιπλέον, σε πολλά κράτη µέλη η 
διεύρυνση της ΕΕ µε χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης τυγχάνει επίσης 
συγκριτικά χαµηλής υποστήριξης. 

 
2. Εκπαίδευση και νεολαία 

Στο σύνολό τους οι υποψήφιες χώρες που βρίσκονται σε διαπραγµατεύσεις ένταξης µε την 
ΕΕ έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 18 περί εκπαίδευσης, επαγγελµατικής 
κατάρτισης και νεότητας. 

Η Εσθονία, η Σλοβακία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Μάλτα και η Σλοβενία συµµετέχουν στα 
κοινοτικά προγράµµατα SOCRATES, LEONARDO και "Νεολαία για την Ευρώπη". 

Η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Λετονία και η Ρουµανία συµµετέχουν φέτος στα κοινοτικά 
προγράµµατα SOCRATES, LEONARDO. Προετοιµάζονται δε για τη συµµετοχή τους στο 
πρόγραµµα "Νεολαία για την Ευρώπη". 

Η Λιθουανία συµµετέχει στα προγράµµατα SOCRATES και LEONARDO. 

3. Πολιτισµός και οπτικοακουστικά µέσα 
Όλες οι υποψήφιες χώρες που βρίσκονται σε διαπραγµατεύσεις ένταξης µε την ΕΕ εκτός από 
την Ρουµανία και την Ουγγαρία, έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 20 περί 
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πολιτισµού και οπτικοακουστικών µέσων. 

Η Επιτροπή έχει καταθέσει σχέδια αποφάσεων για την συµµετοχή των υποψήφιων χωρών της 
ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης στο πρόγραµµα Πολιτισµός 2000. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τα σχέδια αποφάσεων αλλά το Συµβούλιο δεν το έχει πράξει 
ακόµα. 

Η Επιτροπή δεν έχει καταθέσει ακόµα σχέδια αποφάσεων για την συµµετοχή των υποψήφιων 
χωρών της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης στο πρόγραµµα MEDIA PLUS. Κατά 
συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δεν είχαν ως τώρα την δυνατότητα 
να τα εγκρίνουν.  

4. Μειονότητες 
Στις περισσότερες υποψήφιες χώρες συνεχίζουν να υφίστανται άλυτα προβλήµατα όσον 
αφορά στην διασφάλιση εγγυήσεων για τις πολιτισµικές και γλωσσικές εθνικές µειονότητες, 
αλλά καταβάλλονται προσπάθειες σε όλες τις  χώρες για την βελτίωση της κατάστασης. 
Πρόκειται για προβλήµατα διαφορετικής φύσης, και κατά συνέπεια διαφορετικής φύσης είναι 
και οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται για την επίλυσή τους. Ως εκ τούτου, 
είναι και τα αποτελέσµατα των διάφορων πρωτοβουλιών πολύ διαφορετικά µεταξύ τους. Τα 
µεγαλύτερα µειονοτικά προβλήµατα εµφανίζεται να έχει η Ρουµανία, και τα λιγότερο 
σηµαντικά η Πολωνία και η Τσεχία. 

Η στάση των περισσότερων υποψήφιων χωρών απέναντι στη γλώσσα ροµ παραµένει γενικά 
αδιευκρίνιστη.  

 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού καλεί 
την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και 
Αµυντικής Πολιτικής, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσµατός της τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. υπογραµµίζει καταρχάς ότι δεν έχει στη διάθεσή της εκείνες τις συγκρίσιµες και 
αξιόπιστες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για να πραγµατοποιηθεί µία 
πραγµατικά σοβαρή αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί στις υποψήφιες χώρες 
στους τοµείς που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Επιτροπής Πολιτισµού, Νεότητας, 
Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού, και ότι οι πληροφορίες που έχουν τεθεί 
υπόψη της είναι συχνά αυτοαναιρούµενες· 

Πολωνία 
2. συγχαίρει την Πολωνία διότι διεξήγαγε ευρύτατη και αποδοτική εκστρατεία 

ενηµέρωσης του πληθυσµού για την Ευρωπαϊκή Ένωση· διαπιστώνει ότι η εκστρατεία 
ενηµέρωσης που πραγµατοποιήθηκε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά στην Πολωνία  υπήρξε ελλιπής, και καλεί για µια ριζική βελτίωσή της·  ζητεί 
από τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οργανώσουν ενηµερωτικές 
εκστρατείες για τα διακυβεύµατα της διεύρυνσης·  

3. επιθυµεί µεγαλύτερη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερων πρακτικών 
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µεταξύ των υποψηφίων χωρών στον τοµέα της πολιτικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας 
µε τους πολίτες·  

4. επισηµαίνει ότι το Μάρτιο 2000 εγκρίθηκε τροποποιητικός νόµος για τη ραδιοφωνία 
και την τηλεόραση, πράγµα που αποτελεί σηµαντικό βήµα προόδου για την 
ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας της Πολωνίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον 
οπτικοακουστικό τοµέα· εν τούτοις, εξακολουθεί να µην είναι πλήρως 
ευθυγραµµισµένη µε το κεκτηµένο και χρειάζεται να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες·  

5. εκφράζει την έντονη επιθυµία να εγκρίνει ταχέως το Συµβούλιο τις προτάσεις 
απόφασης µε σκοπό τη συµµετοχή της Πολωνίας στο πρόγραµµα CULTURE 2000 και 
MEDIA+ υπενθυµίζει ότι η καθιέρωση ενός "ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου" που 
βασίζεται στο σεβασµό και στην προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής 
ποικιλοµορφίας και στην από κοινού επωφελή αξιοποίηση µιας κοινής κληρονοµιάς, 
αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα· 

6. επισηµαίνει ότι η λαϊκή υποστήριξη για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
µειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια, πράγµα που οφείλεται εν µέρει στη νωθρότητα της 
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί την επίσπευση των διαπραγµατεύσεων 
προκειµένου να αποφευχθεί η συνεχιζόµενη απαξίωση του ευρωπαϊκού σχεδίου·  

Τσεχία 
7. εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η Τσεχία απέκτησε το 2001 νέο ραδιοτηλεοπτικό 

νόµο και πληροί τις προϋποθέσεις του προγράµµατος «Τηλεόραση δίχως σύνορα»· 

8. διαπιστώνει ότι η εκστρατεία ενηµέρωσης που πραγµατοποιήθηκε από την πλευρά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην Τσεχική ∆ηµοκρατία υπήρξε ελλιπής και ζητεί 
τη ριζική βελτίωσή της· καλεί τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
οργανώσουν ενηµερωτικές εκστρατείες για τα διακυβεύµατα της διεύρυνσης· 

9. επιθυµεί µεγαλύτερη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερων πρακτικών 
µεταξύ των υποψηφίων χωρών στον τοµέα της πολιτικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας 
µε τους πολίτες·  

10. εκφράζει την έντονη επιθυµία να εγκρίνει ταχέως το Συµβούλιο τις προτάσεις 
απόφασης µε σκοπό τη συµµετοχή της Τσεχίας στο πρόγραµµα CULTURE 2000 και 
MEDIA+ υπενθυµίζει ότι η καθιέρωση ενός "ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου" που 
βασίζεται στο σεβασµό και στην προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής 
ποικιλοµορφίας και στην από κοινού επωφελή αξιοποίηση µιας κοινής κληρονοµιάς, 
αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα· 

11. επισηµαίνει ότι έχει σηµειωθεί αισθητή πρόοδος στον τοµέα της γενικής εκπαίδευσης 
και της επαγγελµατικής επιµόρφωσης, αλλά απαιτείται µεγαλύτερη ευθυγράµµιση των 
νοµικών διατάξεων· 

12. επισηµαίνει ότι έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες σε ό,τι αφορά τη θέση της 
κοινότητας των Ροµ, ιδίως στον τοµέα της εκπαίδευσης, αλλά απαιτείται µεγαλύτερη 
πρόοδος· 

  
13. επισηµαίνει ότι η λαϊκή υποστήριξη για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
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µειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια, πράγµα που οφείλεται εν µέρει στη νωθρότητα της 
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί την επίσπευση των διαπραγµατεύσεων 
προκειµένου να αποφευχθεί η συνεχιζόµενη απαξίωση του ευρωπαϊκού σχεδίου·  

Ουγγαρία 
14. συγχαίρει την Ουγγαρία διότι διεξήγαγε µια καταπληκτική, όσον αφορά τη σοβαρότητα 

και την επιτυχία της, εκστρατεία ενηµέρωσης και επικοινωνίας για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση· διαπιστώνει ότι η εκστρατεία ενηµέρωσης που πραγµατοποιήθηκε από την 
πλευρά της ΕΕ όσον αφορά στην Ουγγαρία υπήρξε ελλιπής, και ζητεί τη ριζική 
βελτίωσή της· καλεί τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οργανώσουν 
ενηµερωτικές εκστρατείες για τα διακυβεύµατα της διεύρυνσης· 

15. επιθυµεί µεγαλύτερη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερων πρακτικών 
µεταξύ των υποψηφίων χωρών στον τοµέα της πολιτικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας 
µε τους πολίτες· 

16. παρατηρεί ότι η Ουγγαρία δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί στη βραχυπρόθεσµη 
προτεραιότητα να υιοθετήσει το κοινοτικό κεκτηµένο στον οπτικοακουστικό τοµέα· 
κατά συνέπεια, θα πρέπει να εντείνει επειγόντως τις προσπάθειές της σε αυτό τον 
τοµέα, µε πρώτο βήµα την έγκριση της σχετικής µε τα µέσα ενηµέρωσης νοµοθεσίας εκ 
µέρους του ουγγρικού κοινοβουλίου·  

17. εκφράζει την έντονη επιθυµία να εγκρίνει ταχέως το Συµβούλιο τις προτάσεις 
απόφασης µε σκοπό τη συµµετοχή της Ουγγαρίας στο πρόγραµµα CULTURE 2000 και 
MEDIA+ υπενθυµίζει ότι η καθιέρωση ενός "ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου" που 
βασίζεται στο σεβασµό και στην προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής 
ποικιλοµορφίας και στην από κοινού επωφελή αξιοποίηση µιας κοινής κληρονοµιάς, 
αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα· 

18. επισηµαίνει ότι έχει σηµειωθεί αισθητή πρόοδος στον τοµέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, ότι εγκρίθηκε νόµος για την εκπαίδευση των ενηλίκων που δηµιουργεί το 
πλαίσιο για την δια βίου εκµάθηση, ότι η επαγγελµατική επιµόρφωση ευθυγραµµίσθηκε 
µε τους στόχους και τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι υιοθετήθηκε σε 
µεγάλο βαθµό το κοινοτικό κεκτηµένο (οδηγία για την εκπαίδευση και κατάρτιση των 
παιδιών των διακινούµενων εργαζοµένων)·  

Σλοβακία 
19. διαπιστώνει ότι η εκστρατεία ενηµέρωσης που πραγµατοποιήθηκε από την πλευρά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την Σλοβακία υπήρξε ελλιπής και ζητεί τη ριζική 
βελτίωσή της· καλεί τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οργανώσουν 
ενηµερωτικές εκστρατείες για τα διακυβεύµατα της διεύρυνσης· 

20. επιθυµεί µεγαλύτερη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερων πρακτικών 
µεταξύ των υποψηφίων χωρών στον τοµέα της πολιτικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας 
µε τους πολίτες·  

21. παρατηρεί ότι, µε την έγκριση του νόµου περί ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, η 
Σλοβακία σηµείωσε σηµαντική πρόοδο στον οπτικοακουστικό τοµέα και η νοµοθεσία 
της είναι σε µεγάλο βαθµό ευθυγραµµισµένη µε την οδηγία σχετικά µε την τηλεόραση 
χωρίς σύνορα·  
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22. εκφράζει την έντονη επιθυµία να εγκρίνει γρήγορα το Συµβούλιο τις προτάσεις 
απόφασης µε σκοπό τη συµµετοχή της Σλοβακίας στο πρόγραµµα CULTURE 2000 και 
MEDIA+ υπενθυµίζει ότι η καθιέρωση ενός "ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου" που 
βασίζεται στο σεβασµό και την προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής 
ποικιλοµορφίας και στην από κοινού επωφελή αξιοποίηση µιας κοινής κληρονοµιάς, 
αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα· 

23. επισηµαίνει ότι, µολονότι η Σλοβακία σηµείωσε πρόοδο στο θέµα των µειονοτήτων, 
δεν ανταποκρίθηκε στη βραχυπρόθεσµη προτεραιότητα της εταιρικής σχέσης του 1999 
να βελτιώσει τη θέση των Ροµ· απαιτούνται συνεπώς αυξηµένες προσπάθειες για την 
εφαρµογή της νοµοθεσίας, των πολιτικών και των δηµοσιονοµικών µέσων· 

Εσθονία 
24. εκφράζει την ικανοποίησή της για την υλοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού 

εκπαιδευτικού χώρου, συνέπεια του οποίου είναι η στενότερη συνεργασία µεταξύ των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Βαλτικής, καθώς επίσης και η αυξηµένη κινητικότητα 
των φοιτητών και σπουδαστών στις βαλτικές χώρες· 

25. διαπιστώνει ότι η εκστρατεία ενηµέρωσης που πραγµατοποιήθηκε από την πλευρά της 
ΕΕ όσον αφορά στην Εσθονία υπήρξε ελλιπής και ζητεί τη ριζική βελτίωσή της· καλεί 
τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οργανώσουν ενηµερωτικές εκστρατείες 
για τα διακυβεύµατα της διεύρυνσης· 

26. επιθυµεί µεγαλύτερη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερων πρακτικών 
µεταξύ των υποψηφίων χωρών στον τοµέα της πολιτικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας 
µε τους πολίτες· 

27. παρατηρεί ότι σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος στον οπτικοακουστικό τοµέα και η 
νοµοθεσία της είναι σε µεγάλο βαθµό ευθυγραµµισµένη µε το κοινοτικό κεκτηµένο· 
ωστόσο θα πρέπει να ενισχυθούν οι διοικητικές δυνατότητές της ώστε να διασφαλισθεί 
η ουσιαστική εφαρµογή αυτής της νοµοθεσίας·  

28. εκφράζει την έντονη επιθυµία να εγκρίνει ταχέως το Συµβούλιο τις προτάσεις 
απόφασης µε σκοπό τη συµµετοχή της Εσθονία ς στο πρόγραµµα CULTURE 2000 και 
MEDIA+ υπενθυµίζει ότι η καθιέρωση ενός "ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου" που 
βασίζεται στο σεβασµό και στην προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής 
ποικιλοµορφίας και στην από κοινού επωφελή αξιοποίηση µιας κοινής κληρονοµιάς, 
αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα·  

29. επισηµαίνει ότι, όσον αφορά τις εθνικές µειονότητες, η Εσθονία ανταποκρίθηκε στις 
περισσότερες από τις βραχυπρόθεσµες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων στο νόµο περί γλωσσών και της έγκρισης 
του κρατικού προγράµµατος ένταξης για τους µη Εσθονούς· εν τούτοις, πρέπει να 
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως για την απόκτηση των διοικητικών 
δυνατοτήτων που θα επιτρέψουν την ουσιαστική εφαρµογή της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας·  

30. επισηµαίνει ότι η λαϊκή υποστήριξη για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
µειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια, πράγµα που οφείλεται εν µέρει στη νωθρότητα της 
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί την επίσπευση των διαπραγµατεύσεων 
προκειµένου να αποφευχθεί η συνεχιζόµενη απαξίωση του ευρωπαϊκού σχεδίου· 
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Λετονία 
31. σηµειώνει ότι το 43% του πληθυσµού δεν έχει την λετονική ως µητρική γλώσσα· 

εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή της για την ψήφιση στη Λετονία του νέου νόµου 
για την εκπαίδευση, συνέπεια του οποίου είναι η σηµαντική αύξηση του αριθµού των 
εντατικών προγραµµάτων εκµάθησης της λετονικής προς όφελος εκείνων που δεν 
έχουν την λετονική ως µητρική γλώσσα· 

32. διαπιστώνει ότι η εκστρατεία ενηµέρωσης που πραγµατοποιήθηκε από την πλευρά της 
ΕΕ όσον αφορά στη Λετονία υπήρξε ελλιπής και ζητεί τη ριζική βελτίωσή της· καλεί τα 
θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οργανώσουν ενηµερωτικές εκστρατείες 
για τα διακυβεύµατα της διεύρυνσης·  

33. επιθυµεί µεγαλύτερη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερων πρακτικών 
µεταξύ των υποψηφίων χωρών στον τοµέα της πολιτικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας 
µε τους πολίτες·  

34. εκφράζει την έντονη επιθυµία να εγκρίνει ταχέως το Συµβούλιο τις προτάσεις 
απόφασης µε σκοπό τη συµµετοχή της Λετονίας στο πρόγραµµα CULTURE 2000 και 
MEDIA+ υπενθυµίζει ότι η καθιέρωση ενός "ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου" που 
βασίζεται στο σεβασµό και στην προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής 
ποικιλοµορφίας και στην από κοινού επωφελή αξιοποίηση µιας κοινής κληρονοµιάς, 
αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα· 

35. επισηµαίνει ότι η λαϊκή υποστήριξη για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
µειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια, πράγµα που οφείλεται εν µέρει στη νωθρότητα της 
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί την επίσπευση των διαπραγµατεύσεων 
προκειµένου να αποφευχθεί η συνεχιζόµενη απαξίωση του ευρωπαϊκού σχεδίου· 

Λιθουανία 
36. εκφράζει την ικανοποίησή της για το υψηλό επίπεδο λιθουανικής δραστηριοποίησης 

στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα SOCRATES και LEONARDO. 
∆ιαπιστώνει εντούτοις ότι το επίπεδο δεν είναι το υψηλότερο δυνατό, διότι η 
πληροφόρηση για τα προγράµµατα είναι ελλιπής και διότι τα έντυπα αίτησης 
συµµετοχής είναι εξαιρετικά περίπλοκα και δυσνόητα·   

37. επικροτεί το γεγονός ότι ψηφίστηκε εντός του 2000 ειδικός νόµος όσον αφορά στην 
κοινωνική ένταξη των Ροµ στη Λιθουανία· 

38. διαπιστώνει ότι η εκστρατεία ενηµέρωσης που πραγµατοποιήθηκε από την πλευρά της 
ΕΕ όσον αφορά στη Λιθουανία υπήρξε ελλιπής και ζητεί τη ριζική βελτίωσή της· καλεί 
τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οργανώσουν ενηµερωτικές εκστρατείες 
για τα διακυβεύµατα της διεύρυνσης·  

39. επιθυµεί µεγαλύτερη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερων πρακτικών 
µεταξύ των υποψηφίων χωρών στον τοµέα της πολιτικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας 
µε τους πολίτες·  

40. εκφράζει την έντονη επιθυµία να εγκρίνει ταχέως το Συµβούλιο τις προτάσεις 
απόφασης µε σκοπό τη συµµετοχή της Λιθουανίας στο πρόγραµµα CULTURE 2000 
και MEDIA+ υπενθυµίζει ότι η καθιέρωση ενός "ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου" που 
βασίζεται στο σεβασµό και στην προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής 
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ποικιλοµορφίας και στην από κοινού επωφελή αξιοποίηση µιας κοινής κληρονοµιάς, 
αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα· 

41. επισηµαίνει ότι η λαϊκή υποστήριξη για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
µειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια, πράγµα που οφείλεται εν µέρει στη νωθρότητα της 
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί την επίσπευση των διαπραγµατεύσεων 
προκειµένου να αποφευχθεί η συνεχιζόµενη απαξίωση του ευρωπαϊκού σχεδίου·  

Κύπρος 
42. εκφράζει την έντονη επιθυµία να εγκρίνει ταχέως το Συµβούλιο τις προτάσεις 

απόφασης µε σκοπό τη συµµετοχή της Κύπρου στο πρόγραµµα CULTURE 2000 και 
MEDIA+ υπενθυµίζει ότι η καθιέρωση ενός "ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου" που 
βασίζεται στο σεβασµό και στην προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής 
ποικιλοµορφίας και στην από κοινού επωφελή αξιοποίηση µιας κοινής κληρονοµιάς, 
αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα·  

Σλοβενία  
43. αναγνωρίζει την µεγάλη πρόοδο που πραγµατοποιήθηκε στη Σλοβενία για την 

εκπλήρωση των εκπαιδευτικών προϋποθέσεων για την ένταξη· 

44.  εκφράζει την ικανοποίησή της για την ψήφιση νόµου που δίνει στους πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυµούν να σπουδάσουν στη Σλοβενία ίσα δικαιώµατα µε 
τους Σλοβένους πολίτες· 

45. διαπιστώνει ότι η εκστρατεία ενηµέρωσης που πραγµατοποιήθηκε από την πλευρά της 
ΕΕ όσον αφορά στη Σλοβενία υπήρξε ελλιπής και ζητεί τη ριζική βελτίωσή της· καλεί 
τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οργανώσουν ενηµερωτικές εκστρατείες 
για τα διακυβεύµατα της διεύρυνσης·  

46. επιθυµεί µεγαλύτερη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερων πρακτικών 
µεταξύ των υποψηφίων χωρών στον τοµέα της πολιτικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας 
µε τους πολίτες·   

47. εκφράζει την έντονη επιθυµία να εγκρίνει ταχέως το Συµβούλιο τις προτάσεις 
απόφασης µε σκοπό τη συµµετοχή της Σλοβενίας στο πρόγραµµα CULTURE 2000 και 
MEDIA+ υπενθυµίζει ότι η καθιέρωση ενός "ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου" που 
βασίζεται στο σεβασµό και στην προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής 
ποικιλοµορφίας και στην από κοινού επωφελή αξιοποίηση µιας κοινής κληρονοµιάς, 
αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα·  

Ρουµανία  
48. εκφράζει τη λύπη της διότι το επίπεδο ενηµέρωσης που παρέχεται στους πολίτες και ο 

χειρισµός των κοινωνικών θεµάτων από τη κυβέρνηση είναι σε γενικές γραµµές 
ανεπαρκής· διαπιστώνει ότι η εκστρατεία ενηµέρωσης που πραγµατοποιήθηκε από την 
πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη Ρουµανία υπήρξε ελλιπής και ζητεί 
από τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει και να αυξήσει τις ενηµερωτικές εκστρατείες για 
τα διακυβεύµατα της διεύρυνσης·  

49. επιθυµεί µεγαλύτερη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερων πρακτικών 
µεταξύ των υποψηφίων χωρών στον τοµέα της πολιτικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας 
µε τους πολίτες·  
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50.  εκφράζει τη λύπη της διότι η Ρουµανία εξακολουθεί να µην έχει λύσει τα σχετικά µε τις 
θεωρήσεις (βίζες) προβλήµατα, γεγονός που παρεµποδίζει τους ρουµάνους φοιτητές να 
ταξιδέψουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για σπουδές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπενθυµίζει ότι η ανταλλαγή φοιτητών έχει ανεκτίµητη σηµασία για την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση και την κατανόηση µεταξύ των λαών· 

51. παρατηρεί ότι, µολονότι η Ρουµανία ανέλαβε κάποιες θετικές πρωτοβουλίες µε σκοπό 
να εγγυηθεί τη γλωσσική και πολιτιστική ταυτότητα ορισµένων εθνικών µειονοτήτων, 
δεν σηµείωσε την ίδια πρόοδο στο ζήτηµα της θέσης των Ροµ οι οποίοι εξακολουθούν 
να υφίστανται διακρίσεις σε όλους τους τοµείς της ρουµανικής κοινωνίας·  

52. επισηµαίνει ότι δεν σηµείωσε ιδιαίτερη πρόοδο σε ό,τι αφορά την ευθυγράµµιση της 
νοµοθεσίας της µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον οπτικοακουστικό τοµέα που 
αποτελούσε βραχυπρόθεσµη προτεραιότητα της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση·  

53 εκφράζει την έντονη επιθυµία να εγκρίνει ταχέως το Συµβούλιο τις προτάσεις 
απόφασης µε σκοπό τη συµµετοχή της Ρουµανίας στο πρόγραµµα CULTURE 2000 και 
MEDIA+ υπενθυµίζει ότι η καθιέρωση ενός "ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου" που 
βασίζεται στο σεβασµό και στην προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής 
ποικιλοµορφίας και στην από κοινού επωφελή αξιοποίηση µιας κοινής κληρονοµιάς, 
αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα·   

Βουλγαρία 
54. εκφράζει την ικανοποίηση της για τη λύση των βουλγαρικών προβληµάτων σχετικά µε 

τις βίζες, γεγονός που σηµαίνει µεγαλύτερες δυνατότητες συµµετοχής στα ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους βούλγαρους φοιτητές· 

55. σηµειώνει µε ικανοποίηση τις βελτιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην νοµοθεσία 
όσον αφορά στην κατάσταση των µειονοτήτων, και ιδιαίτερα των ροµ, µολονότι τα 
προβλήµατα παραµένουν πάντα σηµαντικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφιστά την 
προσοχή στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, άρθρα 21 και 22, 
σύµφωνα µε τα οποία κάθε διάκριση που αντιµετωπίζουν, µεταξύ άλλων, τα µέλη 
εθνικών µειονοτήτων απαγορεύεται, και υπενθυµίζει ότι η Ένωση οφείλει να σέβεται 
την πολιτισµική, θρησκευτική και γλωσσική ποικιλοµορφία· 

56. διαπιστώνει ότι η εκστρατεία ενηµέρωσης που πραγµατοποιήθηκε από την πλευρά της 
ΕΕ όσον αφορά στη Βουλγαρία υπήρξε ελλιπής και ζητεί τη ριζική βελτίωσή της· καλεί 
τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οργανώσουν ενηµερωτικές εκστρατείες 
για τα διακυβεύµατα της διεύρυνσης·  

57. επιθυµεί µεγαλύτερη συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερων πρακτικών 
µεταξύ των υποψηφίων χωρών στον τοµέα της πολιτικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας 
µε τους πολίτες· 

58. εκφράζει την έντονη επιθυµία να εγκρίνει ταχέως το Συµβούλιο τις προτάσεις 
απόφασης µε σκοπό τη συµµετοχή της Βουλγαρίας στο πρόγραµµα CULTURE 2000 
και MEDIA+ υπενθυµίζει ότι η καθιέρωση ενός "ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου" που 
βασίζεται στο σεβασµό και στην προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής 
ποικιλοµορφίας και στην από κοινού επωφελή αξιοποίηση µιας κοινής κληρονοµιάς, 
αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα· 

Μάλτα 
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59.  εκφράζει την ικανοποίηση της για τη µεγάλη πρόοδο που πραγµατοποίησε η Μάλτα 
στον τοµέα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Πιο συγκεκριµένα, αποτελούν θετικά 
γεγονότα τόσο η υπογραφή συµφωνιών µεταξύ Μάλτας και ΕΕ, όσο και η συµµετοχή 
της χώρας σε προγράµµατα εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης και νεότητας της 
ΕΕ· 

60. εκφράζει ωστόσο τη λύπη της διότι ακόµα δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά 
στην εκπαίδευση των παιδιών του µετακινούµενου εργατικού δυναµικού που 
προέρχεται από τις χώρες της ΕΕ και διότι συνεχίζουν να γίνονται διακρίσεις· 

61. εκφράζει την έντονη επιθυµία να εγκρίνει ταχέως το Συµβούλιο τις προτάσεις 
απόφασης µε σκοπό τη συµµετοχή της Μάλτας στο πρόγραµµα CULTURE 2000 και 
MEDIA+ υπενθυµίζει ότι η καθιέρωση ενός "ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου" που 
βασίζεται στο σεβασµό και στην προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής 
ποικιλοµορφίας και στην από κοινού επωφελή αξιοποίηση µιας κοινής κληρονοµιάς, 
αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα· 

Τουρκία 
62. επισηµαίνει ότι δεν υπήρξε βελτίωση σε ό,τι αφορά τα πολιτισµικά δικαιώµατα όλων 

των τούρκων, ασχέτως εθνοτικής καταγωγής τους· ειδικότερα, ο κουρδικός πληθυσµός 
εξακολουθεί να µην έχει δικαίωµα να µαθαίνει τη µητρική του γλώσσα και να 
παρακολουθεί τη σχολική διδασκαλία και ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα στη γλώσσα 
του·  

63. επισηµαίνει ότι είναι επείγον να βελτιώσει η Τουρκία αυτή την κατάσταση και να 
επιτρέψει να γίνεται η διδασκαλία στα σχολεία και σε άλλες γλώσσες, εκτός των 
τουρκικών, καθώς επίσης να αλλάξει το νόµο αριθ. 3984 που επιβάλλει να εκπέµπονται 
οι ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές στην τουρκική, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων στην κουρδική γλώσσα· 

64.  καλωσορίζει τις σηµαντικές αλλαγές που επήλθαν στον χώρο των οπτικοακουστικών 
µέσων. Η Τουρκία έχει ψηφίσει νόµο ο οποίος συνεπάγεται µία ευέλικτη και 
ανταγωνιστική αγορά για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς. Εκφράζει ωστόσο τη 
λύπη της διότι ακόµη και µε τη νέα νοµοθεσία το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό συµβούλιο 
εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να απαγορεύει ψηφιακές εναέριες αναµεταδόσεις· 

65. εκφράζει την έντονη επιθυµία να εγκρίνει ταχέως το Συµβούλιο τις προτάσεις 
απόφασης µε σκοπό τη συµµετοχή της Τουρκίας στο πρόγραµµα CULTURE 2000 και 
MEDIA+ υπενθυµίζει ότι η καθιέρωση ενός "ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου" που 
βασίζεται στο σεβασµό και στην προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής 
ποικιλοµορφίας και στην από κοινού επωφελή αξιοποίηση µιας κοινής κληρονοµιάς, 
αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα. 
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής 
 
σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Τσεχικής 
∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της 
Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
πορεία των διαπραγµατεύσεων 
 
COM(2000) 701-712 - C5-0601-0612/2000 - 1997/2171-2181(COS) και 1999/2029(COS) 
 
Συντάκτης γνωµοδότησης: Reinhard Rack 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Ιανουαρίου 2001, η  Επιτροπή Συνταγµατικών 
Υποθέσεων όρισε συντάκτη γνωµοδότησης τον κ. Reinhard Pack. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 28 Μαΐου και 21 Ιουνίου 2001, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω 
συµπεράσµατα µε 19 ψήφους υπέρ και 4 αποχές. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Giorgio Napolitano, πρόεδρος· 
Ursula Schleicher, αντιπρόεδρος· Christopher J.P. Beazley, αντιπρόεδρος· Reinhard 
Rack, συντάκτης γνωµοδότησης· Teresa Almeida Garrett, Enrique Barón Crespo, 
François Bayrou, Guido Bodrato (αναπλ. Luigi Ciriaco De Mita), Richard Corbett, 
Andrew Nicholas Duff, Monica Frassoni, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Neil MacCormick (αναπλ. Johannes Voggenhuber), 
Hanja Maij-Weggen, Cecilia Malmström, Iñigo Méndez de Vigo, Jacques F. Poos 
(αναπλ. Olivier Duhamel), Lennart Sacrédeus, Konrad K. Schwaiger, ∆ηµήτρης 
Τσάτσος και Margrietus J. van den Berg (αναπλ. Carlos Carnero González). 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στην Ένωση, κατά γενική οµολογία, η πέµπτη διεύρυνση, η οποία έχει µια άνευ 
προηγουµένου πολιτική, ιστορική και ηθική διάσταση, είναι ζωτικής σηµασίας για το µέλλον 
της Ευρώπης και έχει υψίστη προτεραιότητα. Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων καλεί 
την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και 
Αµυντικής Πολιτικής να επιβεβαιώσει όσο το δυνατόν πιο σθεναρά αυτή τη δέσµευση. Θα 
πρέπει, επίσης, να παρακινήσει τα όργανα της ΕΕ, και κυρίως την Επιτροπή, να 
επιβεβαιώσουν την προαναφερθείσα δέσµευση, καθώς και το χρονικό πλαίσιο που 
συµφωνήθηκε στη Συνθήκη της Νίκαιας για τη διαδικασία προσχώρησης µε όλες τις 
υποψήφιες χώρες, σεβόµενα έτσι τη διαφοροποιηµένη προσέγγιση που εξασφαλίζει ότι κάθε 
χώρα θα κριθεί βάσει της δικής της προόδου και των δικών της προσόντων. 
 
Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων έχει ιδίως καθήκον να διατηρήσει κριτική στάση και 
να αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία σε µεταρρυθµίσεις για την επανόρθωση των καταστάσεων 
εκείνων, στις οποίες διαρθρωτικές δυσκολίες και προβλήµατα δηµιουργούν εµπόδια στα 
θετικά αποτελέσµατα του µηχανισµού της ΕΕ. Συνεπώς, θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, 
σήµερα αλλά και κατά τα µεταγενέστερα στάδια της διαπραγµατευτικής διαδικασίας, τις 
διαµάχες θεσµικού χαρακτήρα προκειµένου να ξεπεραστούν εγκαίρως οι διαρθρωτικές αυτές 
αδυναµίες, αλλά και συγχρόνως να αποφευχθεί η καθυστέρηση στην πορεία της συνεχούς 
προόδου για την επίτευξη των στόχων που ορίζουν οι Συνθήκες. 
 
Γενικά, η επιτροπή θα αποφύγει να αναφερθεί σε ζητήµατα που µπορεί να προκαλέσουν 
πιθανή σύγκρουση αρµοδιοτήτων, είτε µε την αρµόδια επιτροπή είτε µε τις συµβουλευτικές 
επιτροπές, εκτός εάν προκύπτουν σαφείς θεσµικές επιπτώσεις που εµπίπτουν στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων, όπως ορίζει το Παράρτηµα IV του 
Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Κατά τη γνώµη της, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα σε τρία διαφορετικά επίπεδα : 
 
A. Μέτρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων προτείνει, µόλις το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δώσει τον 
απαιτούµενο προσανατολισµό, η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για κοινή θέση 
λαµβάνοντας υπόψη τις πρακτικές συνέπειες των διατάξεων της Συνθήκης της Νίκαιας και 
των Πρωτοκόλλων και ∆ηλώσεών της που σχετίζονται µε τη διεύρυνση, κυρίως όσον αφορά 
τις πιθανές αντιφάσεις µεταξύ των θεµελιωδών αυτών κειµένων. Η πρόταση της Επιτροπής 
θα µπορούσε να προωθεί διάφορα πρότυπα που θα συνοδεύουν διαφορετικές υποθέσεις 
προσχώρησης, οι οποίες θα αφορούν έναν µεταβλητό αριθµό ή κάποιες οµάδες νέων κρατών 
µελών. 
 
Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων συνιστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να µην δεχθεί 
επ’ ουδενί την καθυστέρηση της διαδικασίας προσχώρησης για λόγους σχετικούς µε τη 
θεσµική πολυπλοκότητα που δηµιουργεί ή ενισχύει η Συνθήκη της Νίκαιας, πρωταρχικός 
στόχος της οποίας είναι να διευκολύνει τη διεύρυνση και όχι να την περιπλέξει. 
 
Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, µετά από κατάλληλες διαβουλεύσεις µε τις ενδιαφερόµενες 
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χώρες, θα πρέπει επίσης να καθορίσουν ένα σύνολο συγκεκριµένων κανόνων και διαδικασιών 
για τη συµµετοχή των υποψήφιων χωρών στην εκλογική διαδικασία του 2004. Θα πρέπει όλα 
τα θεσµικά όργανα και οι υπηρεσίες της ΕΕ να κληθούν να προσαρµόσουν αναλόγως τις 
εσωτερικές τους δοµές και τις πρακτικές επιπτώσεις στην υποδοµή, το κόστος και την 
αποτελεσµατικότητα, από την αύξηση των επίσηµων γλωσσών και των γλωσσών εργασίας. 
Θα πρέπει επίσης να προβούν στις κατάλληλες δηµοσιονοµικές προβλέψεις.  
 
B. Μέτρα που πρέπει να λάβουν οι υποψήφιες χώρες 
 
Στο έγγραφο στρατηγικής της, η Επιτροπή κατέδειξε ορθά ότι τα οφέλη της διεύρυνσης είναι 
ήδη ορατά, εφόσον δηµιουργήθηκαν σταθερά δηµοκρατικά πολιτεύµατα στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη, και ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει κίνδυνος αναζωπύρωσης του 
απολυταρχισµού. 
 
Η αξιολόγηση της προόδου που αποµένει ακόµη να πραγµατοποιηθεί βασίζεται στα κριτήρια 
που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης (1993) και της Μαδρίτης (1995). Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης δήλωσε ότι η ένταξη στην ΕΕ απαιτεί από την 
υποψήφια χώρα να επιτύχει σταθερότητα σε θεσµικό επίπεδο, που θα εγγυάται τη 
δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και τον σεβασµό και την 
προστασία των µειονοτήτων.  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΕ, 
η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου. 
 
Η ικανότητα των υποψήφιων χωρών να αναλάβουν τις υποχρεώσεις της ένταξής τους απαιτεί 
την υιοθέτηση, την εφαρµογή και την ενίσχυση του κοινοτικού κεκτηµένου. Μολονότι το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα αναγνώρισε ότι έχει επιτευχθεί ήδη πρόοδος, τόνισε επίσης 
ότι η πρόοδος των διαπραγµατεύσεων εξαρτάται από την ενσωµάτωση του κεκτηµένου στη 
εθνική νοµοθεσία των υποψήφιων χωρών, και κυρίως από την ικανότητά τους να το 
εφαρµόσουν ουσιαστικά και να το ενισχύσουν.  
 
Κατά τη γνώµη της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων, ο Χάρτης των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων, όπως διακηρύχθηκε στη Νίκαια, αποτελεί τµήµα του κεκτηµένου, και θα 
πρέπει εποµένως να τηρείται από τις υποψήφιες χώρες κατά τον ίδιο τρόπο όπως και από τα 
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και τα σηµερινά κράτη µέλη.  
 
Σε µια κοινότητα όπου κυριαρχεί ο νόµος, όπως είναι η Ένωση, ο πλήρης σεβασµός του 
κεκτηµένου από όλους τους παράγοντες αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των µηχανισµών 
συνοχής και αλληλεγγύης της Ένωσης και τα θεσµικά όργανα δεν θα πρέπει να αµφιβάλλουν 
καθόλου για τη θεµελιώδη αυτή αρχή, η οποία συνεπάγεται σαφείς δεσµεύσεις για όλα τα 
µέλη της οµάδας.  
 
Γ. Κοινά µέτρα 
 
Τα µεταβατικά µέτρα για την αποδοχή του κεκτηµένου είναι αναγκαίο κακό. Κατά τη γνώµη 
της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων, οι τεχνικές προσαρµογές και τα µεταβατικά 
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µέτρα πρέπει να είναι λίγα, σύντοµα, ευέλικτα, αντικειµενικά και ελεγχόµενα. Θα πρέπει να 
παραµένουν έκτακτα και να συνοδεύονται από ειλικρινείς προσπάθειες να διευκολυνθεί η 
ταχεία και πλήρης συµµόρφωση µε το κοινοτικό κεκτηµένο. Αντιστρόφως, θα πρέπει να 
υπάρξει ευελιξία σχετικά µε τα αιτήµατα των υποψήφιων χωρών που προκύπτουν από 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν εν όψει της προσχώρησής τους.  
 
Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στην αρχή της 
ίσης µεταχείρισης που θα πρέπει να υπάρχει µεταξύ των εταίρων που συµµετέχουν στις 
διαπραγµατεύσεις. Σε µια διαπραγµατευτική διαδικασία στρογγυλής τραπέζης η 
αντικειµενικότητα και η δικαιοσύνη θα πρέπει τελικά να οδηγήσουν σε ένα «δίκαιο» 
αποτέλεσµα, ικανό να προλάβει πιθανές µελλοντικές διαµάχες.  
 
Υπάρχει εµφανές πρόβληµα σε ό,τι αφορά τον αριθµό των εδρών στο ΕΚ που 
κατανεµήθηκαν στις υποψήφιες χώρες στη Σύνοδο Κορυφής της Νίκαιας. Είναι σαφές ότι η 
Τσεχική ∆ηµοκρατία και η Ουγγαρία έλαβαν αριθµό εδρών που δεν αντιπροσωπεύει την 
ανάλογη πληθυσµιακή ισχύ τους, καθώς το κριτήριο αυτό αποτέλεσε τη βάση για την 
κατανοµή των εδρών στα κράτη µέλη. 
 
Στη Νίκαια συµφωνήθηκε οι υποψήφιες χώρες να έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στην 
επόµενη ∆Κ∆ άπαξ και έχουν ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, ακόµη και πριν 
από την κύρωση των Συνθηκών Προσχώρησης. Σε µερικές περιπτώσεις το ΕΚ έχει τονίσει 
σαφώς την επιθυµία του να συµπεριλάβει τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των 
σηµερινών και των αυριανών κρατών µελών στον επόµενο γύρο συζητήσεων για την 
πολιτική και θεσµική ανανέωση της Ένωσης, και θα πρέπει να ενεργήσει αναλόγως.  
 
Τελευταίο, αλλά εξίσου σηµαντικό, το αρνητικό αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος στην 
Ιρλανδία σχετικά µε τη Συνθήκη της Νίκαιας κατέστησε σαφές σε όλους ότι πρέπει να 
χαραχτεί και να εφαρµοστεί µια στρατηγική επικοινωνίας, στην οποία θα συµµετέχουν τα 
κράτη µέλη και οι υποψήφιες χώρες, σύµφωνα µε αυστηρό χρονοδιάγραµµα, για να είναι 
ενήµεροι οι σηµερινοί και οι αυριανοί πολίτες της Ένωσης, να διασφαλιστεί η συµµετοχή 
τους στη διαδικασία και να επιτευχθεί η σχετική υποστήριξή τους. Αυτή η στρατηγική 
επικοινωνίας πρέπει να στηρίζει σταθερά τις επερχόµενες προσχωρήσεις νέων µελών στην 
κοινωνία των πολιτών. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, που είναι 
αρµόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τις ακόλουθες 
παραγράφους:  
 
Πολιτικά κριτήρια 

1. πιστεύει ακράδαντα ότι, ακόµη και µετά το αποτέλεσµα του ιρλανδικού 
δηµοψηφίσµατος της 7ης Ιουνίου 2001, πρέπει να συνεχισθεί όπως προβλέπεται η 



PE 302.033 92/94 RR\446036EL.doc 

EL 

διαδικασία της διεύρυνσης µε στόχο την ενοποίηση της Ευρώπης για την προώθηση 
της ειρήνης και της προόδου· συνειδητοποιεί ότι η Συνθήκη µπορεί να επιφέρει 
βελτιώσεις σε ορισµένους τοµείς, αλλά θεωρεί ότι µια Ένωση µε 27 ή περισσότερα 
κράτη µέλη απαιτεί πιο ολοκληρωµένες µεταρρυθµίσεις προκειµένου να 
διασφαλίζεται η δηµοκρατία, η αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια· 

2. επισηµαίνει ότι οι υποψήφιες χώρες πληρούν τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης 
και έχουν καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες για να βελτιώσουν την ενσωµάτωση και 
την εφαρµογή των κοινών αυτών αξιών στο δικό τους νοµικό και πολιτικό πλαίσιο· 
τονίζει εν τούτοις ότι ορισµένες χρειάζεται να σηµειώσουν επιπλέον πρόοδο στον 
τοµέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των µειονοτήτων· 

Κριτήρια σχετικά µε το κεκτηµένο 

3. ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες να σέβονται τον Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων, όπως διακηρύχθηκε στη Νίκαια, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα 
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και τα σηµερινά κράτη µέλη· 

4. απευθύνει έκκληση προς τις υποψήφιες χώρες, τα κράτη µέλη και όλα τα θεσµικά 
όργανα της Ένωσης που επηρεάζονται από τη διεύρυνση, να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στην προετοιµασία της εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου από τα 
µελλοντικά κράτη µέλη και, ειδικότερα, να δώσουν µεγαλύτερη βαρύτητα στην 
επιµόρφωση των απασχολούµενων µε το νόµο διοργανώνοντας περισσότερα 
προγράµµατα κατάρτισης και αδελφοποίησης· 

5. τονίζει ότι τα µεταβατικά µέτρα θα πρέπει να έχουν έκτακτο χαρακτήρα τόσο σε 
χρονική διάρκεια όσο και στο χώρο· 

∆ιαπραγµατεύσεις και ζητήµατα αποφασιστικής σηµασίας 

6. επισηµαίνει ότι οι υποψήφιες χώρες που θα υπογράψουν τις συνθήκες προσχωρήσεώς 
τους πριν την 1η Ιανουαρίου 2004, θα λάβουν αριθµό εδρών στο Κοινοβούλιο εντός 
του ορίου των 732 µελών, ενώ οι χώρες που θα υπογράψουν τη συνθήκη µετά από 
αυτήν την ηµεροµηνία, θα λάβουν έδρες πρόσθετες πέραν του ορίου µέχρι τον Ιούνιο 
του 2009· υπογραµµίζει ότι, στην περίπτωση που µεγάλος αριθµός κρατών υπογράψει 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και προσχωρήσει πριν από το 2009, το Κοινοβούλιο θα 
αντιµετωπίσει µεγάλα προβλήµατα οργάνωσης και προϋπολογισµού· 

7. αποδοκιµάζει το γεγονός ότι η προτεινόµενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
δεν υπακούει σε λογικά κριτήρια· εκφράζει την έκπληξή του για την απόφαση να 
αυξηθεί το όριο των 700 βουλευτών που καθορίστηκε στο Άµστερνταµ· προειδοποιεί 
για τους κινδύνους που ενδέχεται να ανακύψουν από την υπερβολική αύξηση του 
αριθµού των µελών του κατά τη µεταβατική περίοδο, και ζητεί από το Συµβούλιο να 
λάβει ιδιαιτέρως υπόψη τους κινδύνους αυτούς όταν θα καθορίζει το χρονοδιάγραµµα 
των εντάξεων· 

8. ζητεί διόρθωση, επ’ ευκαιρία της διαπραγµάτευσης των αντίστοιχων συνθηκών 
προσχώρησης, ώστε ο αριθµός των εκπροσώπων της Ουγγαρίας και της Τσεχικής 
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∆ηµοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι ο ίδιος (22) µε αυτόν που ισχύει 
για το Βέλγιο και την Πορτογαλία (χώρες µε αντίστοιχο πληθυσµό), και ζητεί αυτό να 
χρησιµοποιηθεί ως ευκαιρία για να γίνουν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
διαφανέστερες, αποτελεσµατικότερες και δηµοκρατικότερες· 

9. αποδοκιµάζει το γεγονός ότι η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη δεν επεξέτεινε τις 
διαδικασίες συναπόφασης στις νοµικές βάσεις που ήδη προέβλεπαν (πριν και µετά 
από τη Νίκαια) την έγκριση νοµοθετικών κειµένων µε ειδική πλειοψηφία· εκτιµά ότι η 
νέα Συνθήκη δεν αναγνωρίζει σε επαρκή βαθµό τη διαδικασία συναπόφασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ ως γενικό κανόνα για τη λήψη 
αποφάσεων στην Ένωση· 

10. επισηµαίνει το µεταβατικό σύστηµα που προβλέπεται στη ∆ήλωση αριθ. 20 σχετικά 
µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η οποία προσαρτάται στην Τελική Πράξη 
της Συνθήκης) για τη σταδιακή προσαρµογή των θεσµικών οργάνων κατά την περίοδο 
των προσχωρήσεων, και δηλώνει ότι θα παρακολουθεί µε ιδιαίτερη προσοχή τις 
προσαρµογές αυτές και θα τις λάβει υπόψη όταν θα εκδώσει τη σύµφωνη γνώµη του 
για τις Συνθήκες Προσχώρησης· 

11. αναµένει ότι οι υποψήφιες χώρες θα διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο σε όλα τα επόµενα 
στάδια που θα είναι τµήµα των προετοιµασιών για την προσεχή ∆ιακυβερνητική 
∆ιάσκεψη (τη µετά τη Νίκαια διαδικασία), καθώς και ότι η διαδικασία της διεύρυνσης 
της Ένωσης θα µπορέσει να οδηγήσει στην επιθυµητή επιτυχία µόνον εφόσον 
εξασφαλισθεί και η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε αυτές τις διεργασίες 
µέσω της επαρκούς πληροφόρησης και, εάν χρειάζεται, µέσω της παροχής 
πραγµατικών ευκαιριών για συµµετοχή· 

12. θεωρεί ότι η υποστήριξη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µελλοντικών 
πολιτών της θα µπορέσει να εξασφαλισθεί µόνον εάν το θεσµικό σύστηµα και τα 
θεµελιώδη κείµενά της αναµορφωθούν κατά τρόπο διαφανή και κατανοητό· 

13. Καλεί την Επιτροπή: 

 α) να εκπονήσει πρότυπα µε τα οποία θα είναι δυνατός ο υπολογισµός της 
µελλοντικής σύνθεσης όλων των θεσµικών οργάνων που επηρεάζονται από τη 
διεύρυνση – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Συµβούλιο, ∆ικαστήριο, 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, κ.λπ.- στα σενάρια που εµφανίζονται κατ' αρχήν ως πιθανά· 

 β) να αναπτύξει ιδέες εντός του κατάλληλου πλαισίου σχετικά µε το κατά πόσον – 
και εάν ναι, ποια θα είναι αυτά – θα χρειασθούν µέτρα για την προσαρµογή των 
ισχυουσών σήµερα γλωσσικών ρυθµίσεων στις επερχόµενες διευρύνσεις, και 

 γ) να πραγµατοποιήσει τις απαραίτητες µελέτες και να διατυπώσει τις απαιτούµενες 
προτάσεις ώστε να µπορέσει ο κοινοτικός προϋπολογισµός να καλύψει την 
επέκταση του κοινοτικού κεκτηµένου στις χώρες που πρόκειται να ενταχθούν 
στην Ένωση, χωρίς να υποβαθµισθούν ή να επανεθνικοποιηθούν οι πολιτικές που 
συνιστούν σήµερα το κεκτηµένο αυτό· 
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14. καλεί τα υπάρχοντα και µελλοντικά ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα να εντείνουν τους 
δεσµούς τους µε τους αντίστοιχους φυσικούς τους συµµάχους στις υποψήφιες χώρες 
και να τους ανοίξουν τις πόρτες τους· 

15. επαναλαµβάνει την πρότασή του ότι τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη µέλη και οι 
υποψήφιες χώρες, µε τις οποίες έχουν αρχίσει διαπραγµατεύσεις, πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλισθεί ότι το Κοινοβούλιο 
µπορεί να δώσει τη σύµφωνη γνώµη του στις πρώτες Συνθήκες Προσχώρησης πριν 
από τις Ευρωεκλογές του 2004, ώστε οι χώρες αυτές να έχουν την προοπτική 
συµµετοχής στις εκλογές αυτές, και σε επακόλουθες Συνθήκες κατά την επόµενη 
κοινοβουλευτική περίοδο· 

16. καλεί όλα τα θεσµικά όργανα και τους οργανισµούς της ΕΕ να προσαρµόσουν τις 
εσωτερικές δοµές τους και, εάν χρειάζεται, τους εσωτερικούς κανονισµούς τους 
προκειµένου να ευθυγραµµισθούν µε το χρονοδιάγραµµα και τις συνέπειες των 
προσχωρήσεων και να ανταποκριθούν στις πρακτικές συνέπειες της διεύρυνσης σε 
ό,τι αφορά τις υποδοµές, το κόστος και την αποτελεσµατικότητα· 

17. πιστεύει ότι η συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε µια ηµερήσια διάταξη ελεύθερη από 
οιουσδήποτε περιορισµούς η οποία θα συνδέεται στενά µε την καθηµερινή ζωή των 
Ευρωπαίων· φρονεί ότι τα θεσµικά ζητήµατα πρέπει να περιλαµβάνονται στην 
ηµερήσια διάταξη χωρίς ωστόσο να την µονοπωλούν, ενώ θέµατα όπως η 
απασχόληση, η εκρίζωση του κοινωνικού αποκλεισµού, η προστασία της υγείας των 
καταναλωτών και η ασφάλεια έχουν επίσης ιδιαίτερη σηµασία. 

 
 


