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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Με την από 15ης Νοεµβρίου 2001 επιστολή της, η Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το έγγραφο στρατηγικής και την έκθεσή της για την πρόοδο που σηµείωσε κάθε 
υποψήφια χώρα στην πορεία της προς την προσχώρηση (COM(2001) 700 � 2002/2023(COS)). 

Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2002, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι 
παρέπεµψε την έκθεση αυτή στην αρµόδια επί της ουσίας Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής και, για 
γνωµοδότηση, σε όλες τις ενδιαφερόµενες επιτροπές  (C5-0024/2002). 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 ∆εκεµβρίου 2001 η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής όρισε εισηγητή τον 
κ. Elmar Brok. 

Στην ίδια συνεδρίαση, επικυρώθηκε ο διορισµός ως συνεισηγητών των κ.κ. Jacques F. Poos 
(Κύπρος), Jurgen Schröder (Τσεχική ∆ηµοκρατία), Gunilla Carlsson (Εσθονία), Luís Queiró 
(Ουγγαρία), Elisabeth Schroedter (Λεττονία), Ιωάννη Σουλαδάκη (Λιθουανία), Ursula Stenzel 
(Μάλτα), Jas Gawronski (Πολωνία), Jan Marinus Wiersma (Σλοβακία), Demetrio Volcic 
(Σλοβενία), Geoffrey Van Orden (Βουλγαρία) και της Βαρόνης Nicholson of Winterbourne 
(Ρουµανία). 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 25 Μαρτίου και 21-22 Μαΐου 2002, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο έκθεσης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, ενέκρινε την πρόταση ψηφίσµατος οµόφωνα. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές Elmar Brok, πρόεδρος και εισηγητής· 
Βαρόνη Nicholson of Winterbourne (συνεισηγήτρια), Geoffrey Van Orden (συνεισηγητής), 
Χρήστος Ζαχαράκις, αντιπρόεδροι· Αλέξανδρος Μπαλτάς, Bastiaan Belder, Gunilla Carlsson 
(συνεισηγήτρια), Michael Cashman (αναπλ. Sami Naïr), Daniel Marc Cohn-Bendit, Paul 
Coûteaux, Rosa M. Díez González, Andrew Nicholas Duff (αναπλ. Ole Andreasen), Pernille 
Frahm (αναπλ. André Brie), Michael Gahler, Gerardo Galeote Quecedo, Jas Gawronski 
(συνεισηγητής), Vitaliano Gemelli (αναπλ. John Walls Cushnahan), José María Gil-Robles Gil-
Delgado (αναπλ. Alain Lamassoure σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του 
Κανονισµού), Alfred Gomolka, Vasco Graça Moura (αναπλ. Franco Marini), Ulpu Iivari (αναπλ. 
Magdalene Hoff), Γεώργιος Κατηφόρης (αναπλ. Glyn Ford), Joost Lagendijk, Catherine 
Lalumière, Armin Laschet, Jules Maaten (αναπλ. Claudio Martelli), Cecilia Malmström, Pedro 
Marset Campos, Miguel Angel Martínez Martínez (αναπλ. Véronique De Keyser), Linda 
McAvan, Emilio Menéndez del Valle, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Arie M. 
Oostlander, Doris Pack (αναπλ. José Pacheco Pereira), Jacques F. Poos (συνεισηγητής), Luís 
Queiró (συνεισηγητής), Jacques Santer, Amalia Sartori, Jürgen Schröder (συν-εισηγητής), 
Elisabeth Schroedter (συνεισηγήτρια), Ιωάννης Σουλαδάκης (συνεισηγητής), Ursula Stenzel 
(συνεισηγήτρια), David Sumberg, Ilkka Suominen, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Maj 
Britt Theorin (αναπλ. Klaus Hänsch), Αντώνιος Τρακατέλλης (αναπλ. José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra), Bob van den Bos, Johan Van Hecke, Paavo Väyrynen, Luigi Vinci, Demetrio 
Volcic (συνεισηγητής), Karl von Wogau, Jan Marinus Wiersma (συνεισηγητής), Matti Wuori. 
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Η αιτιολογική έκθεση θα δηµοσιευθεί χωριστά (Μέρος 2 - Α5-0190/2002). 

Οι γνωµοδοτήσεις των Επιτροπών Ελέγχου του Προϋπολογισµού, Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων 
των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Οικονοµικής και Νοµισµατικής 
Πολιτικής, Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς, Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, 
Έρευνας και Ενέργειας, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας 
Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών, Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Αλιείας, 
Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού, ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων 
Ευκαιριών, Αναφορών θα δηµοσιευθούν χωριστά (Μέρος 3 - Α5-0190/2002). 

Η έκθεση κατατέθηκε στις 24 Μαΐου 2002. 

Η προθεσµία για την κατάθεση τροπολογιών θα αναγράφεται στο σχέδιο ηµερήσιας διάταξης 
της περιόδου συνόδου κατά την οποία θα εξετασθεί η έκθεση. 



PE 309.662 6/142 RR\469983EL.doc 

EL 

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων 
για τη διεύρυνση (COM(2001) 700 � C5-0024/2002 � 2002/2023(COS)) 

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

� έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής και την έκθεση της Επιτροπής (COM(2001) 700 - 
C5-0024/2002), 

 
� έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε 

στο Λάκεν τον ∆εκέµβριο 2001, 

� έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατα και τις εκθέσεις που ενέκρινε από την αρχή των 
διαπραγµατεύσεων για την προσχώρηση έως σήµερα, 

� έχοντας υπόψη την έκθεση Mendez De Vigo/Seguro σχετικά µε τη Συνθήκη της Νίκαιας 
και το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 και την έκθεση Mendez De Vigo/Leinen σχετικά 
µε το µέλλον της Ένωσης2, 

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

�  έχοντας υπόψη την έκθεση των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής και τις γνωµοδοτήσεις των 
Επιτροπών Ελέγχου του Προϋπολογισµού, Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, 
∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής, 
Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς, Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας 
και Ενέργειας, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας 
Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών, Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 
Αλιείας, Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού, ∆ικαιωµάτων των 
Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών και Αναφορών (A5-0190/2000), 

A.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα 
κράτη µέλη και τις υποψήφιες χώρες να επιτελέσουν το έργο τους στη διάρκεια του 
αποφασιστικού αυτού έτους της ενταξιακής διαδικασίας, 

1. υπογραµµίζει ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα 
για τους λαούς της Ευρώπης προκειµένου να µπορέσει να καταστεί πραγµατικότητα µια 
ειρηνική και ευηµερούσα συνύπαρξη στην ευρωπαϊκή ήπειρο και να διασφαλισθεί η 
περαιτέρω οικονοµική και κοινωνική πρόοδος· θεωρεί ότι η σύνθετη και σταθερή 
µεταρρυθµιστική διαδικασία που έχουν αναλάβει οι υποψήφιες χώρες και στηρίζει η ΕΕ 
µε την προενταξιακή στρατηγική της, είχε αναµφισβήτητα θετικό αντίκτυπο στη 
σταθερότητα σε ολόκληρη την ήπειρο· 

                                                 
1 Εγκρίθηκε στις 31 Μαΐου 2001. 
2 Εγκρίθηκε στις 29 Νοεµβρίου 2001. 
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2. επισηµαίνει το γεγονός ότι η προσχώρηση αποτελεί για τα νέα κράτη µέλη µεγάλη 
πολιτική ευθύνη σε ό,τι αφορά το µέλλον της ΕΕ και του κόσµου και ότι όλα τα κράτη 
µέλη � παλαιά και καινούργια - πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι στο µέλλον δεν πρέπει 
να συνεχισθούν ορισµένες συµπεριφορές που χαρακτηρίζουν τις δύο τελευταίες 
εκατονταετίες· διακατέχεται από τη βεβαιότητα ότι, µε τη διεύρυνση της ΕΕ, µπορούν να 
επουλωθούν οι πληγές πολλών ιστορικών διενέξεων και ότι οι διάφοροι λαοί θα 
συµµετέχουν από κοινού στην υλοποίηση του νέου ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, έτσι ώστε 
να διασφαλισθεί µια διαρκής ειρήνη, κοινές αξίες και η ευηµερία των λαών της Ευρώπης· 

3. εκφράζει την απόλυτη πεποίθησή του ότι, όπως και στις περιπτώσεις των προηγούµενων 
προσχωρήσεων, οι διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τα ιστορικά γεγονότα δεν αποτελούν 
εµπόδιο για την προσχώρηση· αναµένει από όλα τα µέλη ότι θα έχουν την ετοιµότητα να 
προχωρήσουν σε ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο, ο οποίος θα βασίζεται στη δέσµευση για 
οικοδόµηση µιας κοινής Ευρώπης που θα αντικαταστήσει την µεταπολεµική τάξη 
πραγµάτων· 

4. καλεί τα κράτη µέλη να µην εγείρουν νέα εµπόδια κατά της διεύρυνσης, ενώ ταυτόχρονα 
δηλώνει ότι από καµιά υποψήφια χώρα δεν θα ζητηθεί να προχωρήσει περισσότερο από 
τις διατάξεις του κοινοτικού κεκτηµένου ως προϋπόθεση για την ένταξη στην ΕΕ· 

5. υπογραµµίζει ότι η αξιολόγηση των υποψηφίων χωρών πρέπει να διεξαχθεί µε βάση την 
αξία κάθε χώρας καθώς και σύµφωνα µε την αρχή της διαφοροποίησης και µε αυστηρή 
προσήλωση στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι και στα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης· 

6. χαιρετίζει την ενεργό συµµετοχή των υποψήφιων χωρών στη Συνέλευση που έχει 
συσταθεί για την επεξεργασία µιας σταθερής συνταγµατικής βάσης επί της οποίας η 
διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορέσει να εκπληρώσει το βασικό στόχο της 
περαιτέρω ολοκλήρωσής της στηριζόµενη σε αποτελεσµατικούς, δηµοκρατικούς και 
διαφανείς µηχανισµούς· παροτρύνει τους εκπροσώπους των υποψηφίων χωρών στη 
Συνέλευση να προωθήσουν στις χώρες τους µια ζωηρή ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε το 
πολιτικό µέλλον της Ευρώπης· 

7. επιβεβαιώνει την άποψή του ότι όλες οι υποψήφιες χώρες συνεχίζουν να πληρούν τα 
πολιτικά κριτήρια· θεωρεί, ωστόσο, ότι χρειάζεται πολύ µεγάλη προσοχή και στενή 
παρακολούθηση της κατάστασης των µειονοτήτων, των φαινοµένων ρατσισµού, 
ξενοφοβίας και αντισηµιτισµού, καθώς και άλλων µορφών διακρίσεων που εξακολουθούν 
να αποτελούν πρόβληµα σε ορισµένες χώρες· 

8. καλεί όλες τις ενδιαφερόµενες υποψήφιες χώρες να επιλύσουν τα προβλήµατα των 
µειονοτήτων των Ροµ, ιδίως όσον αφορά την εξάλειψη των διακρίσεων στις πρακτικές των 
κρατικών οργάνων και των δηµόσιων αρχών (δηµόσια διοίκηση, αστυνοµία, δικαστικές 
αρχές, σχολεία)· ζητεί από αυτές να υποβάλουν έκθεση στο Κοινοβούλιο, την Επιτροπή 
και το Συµβούλιο, πριν από την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, η οποία 
πρέπει να καλύπτει τις παλαιότερες και τρέχουσες ενέργειές τους και να αναλαµβάνει 
αυστηρές δεσµεύσεις για το πώς προτίθεται η κάθε χώρα να επιλύσει τα προβλήµατα των 
Ροµ πριν από το τέλος της δεκαετίας· ζητεί σύντονη κοινοτική υποστήριξη για την 
πραγµάτωση των προγραµµατισµένων µέτρων· 
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9. υπογραµµίζει τη σηµασία της προώθησης της «χρηστής διακυβέρνησης», της 
αποτελεσµατικής καταπολέµησης της διαφθοράς η οποία υπονοµεύει τις προσπάθειες 
εδραίωσης του κράτους δικαίου, και της διασφάλισης της αναγκαίας υποστήριξης της 
κυβερνητικής πολιτικής από την κοινωνία των πολιτών· ζητεί από όλες τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες να υποβάλουν έκθεση µε αντικείµενο τη διαφθορά και το οργανωµένο 
έγκληµα στο Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συµβούλιο πριν από την ολοκλήρωση των 
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, η οποία πρέπει να καλύπτει τις παλαιότερες και τρέχουσες 
ενέργειές τους και στην οποία θα αναλαµβάνονται σταθερές δεσµεύσεις για το πώς 
προτίθεται η κάθε χώρα να καταπολεµήσει τη διαφθορά και την οργανωµένη 
εγκληµατικότητα στο µέλλον· 

10. τονίζει το γεγονός ότι οι ευρείες οικονοµικές, νοµικές και κοινωνικές µεταρρυθµίσεις στις 
υποψήφιες χώρες θα συµβάλουν στην πρόοδο των χωρών αυτών και θα προσφέρουν 
τελικά στους πολίτες τους ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο και καλύτερες προοπτικές για το 
µέλλον· καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί την υλοποίηση του κοινωνικού διαλόγου ως 
µέρος του κεκτηµένου και του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου· 

11. υπογραµµίζει το γεγονός ότι η περιφερειακή συνεργασία µεταξύ των υποψήφιων χωρών 
έχει ύψιστη σηµασία για την επίλυση των βασικών προβληµάτων των εν λόγω χωρών· 
καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω µέτρα για να προωθήσει την ανάπτυξη της 
περιφερειακής συνεργασίας µεταξύ των υποψήφιων χωρών και να προσφέρει τις δέουσες 
προς τούτο δηµοσιονοµικές πιστώσεις· 

12. θεωρεί ότι τόσο οι υποψήφιες χώρες όσο και η Επιτροπή πρέπει να εστιάσουν τις 
προσπάθειές τους στην καλύτερη χρήση των προενταξιακών πόρων, που προσφέρουν 
σηµαντική στήριξη στη µεταρρυθµιστική διαδικασία· υποστηρίζει τις προτάσεις της 
Επιτροπής για τη διατήρηση της δυναµικής της προενταξιακής στρατηγικής και καλεί την 
Επιτροπή να ενηµερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά µε την υλοποίηση του ειδικού σχεδίου 
δράσης της, που αποσκοπεί στην υποστήριξη της ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο· εκφράζει την 
ιδιαίτερη ανησυχία του για τις οικονοµικές συνέπειες που έχουν στις υποψήφιες χώρες οι 
σηµαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράµµατος SAPARD· 

13. τονίζει ότι η διοικητική και νοµοθετική µεταφορά και εφαρµογή του κεκτηµένου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχή και ενεργή συµµετοχή στην ΕΕ· 

14. επισηµαίνει ότι τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου και το νέο µέγεθος της διεθνούς 
τροµοκρατικής απειλής έχουν επίσης λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενίσχυση της 
συνεργασίας µε τις υποψήφιες χώρες στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων, γεγονός που αναµένεται ότι θα οδηγήσει στην αποτελεσµατικότερη 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της διεθνούς τροµοκρατίας· θεωρεί ότι η 
αυστηρή εφαρµογή των κανόνων του Σένγκεν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι ζωτικής 
σηµασίας και πρέπει στο µέλλον να υπαχθεί στην αποκλειστική αρµοδιότητα της 
Κοινότητας· ζητεί από την Επιτροπή, στην πορεία της διεύρυνσης της ΕΕ προς Ανατολάς, 
να επιδιώξει από κοινού µε τα ενδιαφερόµενα κράτη την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της 
αξιόπιστης εξασφάλισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ αφενός και της ανάγκης ενός 
απλοποιηµένου καθεστώτος θεώρησης διαβατηρίων για τα άτοµα που κατοικούν στις 
παραµεθόριες περιοχές· 
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15. καλεί τα κράτη µέλη να καταλήξουν το συντοµότερο δυνατό σε µια ικανοποιητική 
συµφωνία σχετικά µε την κοινή θέση για τα κεφάλαια που αφορούν τη γεωργία, την 
περιφερειακή πολιτική και τα θέµατα του προϋπολογισµού ώστε τα κεφάλαια αυτά να 
κλείσουν εγκαίρως και οι διαπραγµατεύσεις να περατωθούν σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα· 

16. στηρίζει την επικοινωνιακή στρατηγική της Επιτροπής η οποία στοχεύει στην καλύτερη 
ενηµέρωση των πολιτών για τη διεύρυνση τόσο στα κράτη µέλη όσο και στις υποψήφιες 
χώρες· συµµετέχει στην προσπάθεια αυτή µε το προγραµµατισµένο άνοιγµα των πρώτων 
γραφείων πληροφοριών του ΕΚ σε τέσσερις υποψήφιες χώρες εντός του έτους και 
στηρίζει τις προσπάθειες αποκέντρωσης της εφαρµογής της επικοινωνιακής στρατηγικής 
για κάθε χώρα· επισηµαίνει ότι τα εν λόγω γραφεία πληροφοριών θα συµβάλλουν κυρίως 
στη διευκόλυνση των εξελίξεων, καθήκον που πρέπει να ασκηθεί µε επιµέλεια· 

17. καλεί τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές των ενδιαφερόµενων 
υποψήφιων χωρών και κρατών µελών να ενισχύσουν την στρατηγική ενηµέρωσης και 
επικοινωνίας, που απευθύνεται προς τους πολίτες, σε σχέση µε τις συνέπειες της 
διεύρυνσης· 

18. εκφράζει την ανησυχία του για την άνοδο των λαϊκιστικών, ξενόφοβων και αντι-
ευρωπαϊκών κινηµάτων στις υποψήφιες χώρες και στα κράτη µέλη και για τον ενδεχόµενο 
αρνητικό αντίκτυπό τους στη διαδικασία της διεύρυνσης· καλεί όλα τα δηµοκρατικά 
κόµµατα να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για προώθηση των δηµοκρατικών αξιών, 
των ιδρυτικών αρχών και των στόχων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· 

19. επαναλαµβάνει τη σταθερή δέσµευσή του ότι θα υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες των 
υποψηφίων χωρών και της Επιτροπής σε αυτό το αποφασιστικής σηµασίας στάδιο ώστε οι 
διαπραγµατεύσεις να ολοκληρωθούν µε επιτυχία έως το τέλος του έτους και το 2004 να 
ενταχθεί ο µεγαλύτερος δυνατός αριθµός νέων µελών· 

20. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός του έτους ένα ενηµερωµένο χρονοδιάγραµµα για 
τις υποψήφιες χώρες που δεν θα µπορέσουν να προσχωρήσουν στην ΕΕ µε τις χώρες του 
πρώτου κύµατος της διεύρυνσης· θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντική την αύξηση της πολιτικής 
και οικονοµικής στήριξης των υπόλοιπων υποψήφιων κρατών στην προσπάθειά τους να 
ενταχθούν στην ΕΕ· 

21. απευθύνει έκκληση στις σηµερινές δώδεκα υποψήφιες χώρες που θα προσχωρήσουν 
πρώτες στην Ένωση να παραιτηθούν εκ των προτέρων από το δικαίωµα της προβολής 
βέτο κατά των άλλων χωρών που θα ενταχθούν αργότερα· 

22. ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει τις συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις που είναι 
απαραίτητες για τη διαδικασία εκδηµοκρατισµού και οι οποίες έχουν ήδη δώσει θετικά 
αποτελέσµατα από την εφαρµογή τους τον Οκτώβριο του 2001· τονίζει ότι οι 
συγκεκριµένες και άλλες πιο µακρόπνοες µεταρρυθµίσεις πρέπει να οδηγήσουν το 
ταχύτερο δυνατό σε τροποποίηση και ορθή εφαρµογή των συναφών νόµων και 
κανονισµών, µε στόχο την επίτευξη πραγµατικής και απτής προόδου στον τοµέα των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων και ελευθεριών, ώστε να γεφυρωθεί το συντοµότερο δυνατό, 
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λάκεν, το µόνιµο χάσµα 
µεταξύ της δέσµευσης της Τουρκίας ότι θα συµµορφωθεί µε τα πολιτικά κριτήρια της 
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Κοπεγχάγης και της υλοποίησης των κριτηρίων αυτών· καλεί τα ενδιαφερόµενα µέρη να 
υλοποιήσουν πλήρως, ταχέως και αποτελεσµατικά την προενταξιακή στρατηγική για την 
Τουρκία και να ενισχύσουν την στήριξη της ΕΕ ώστε να επιταχυνθεί η προετοιµασία της 
Τουρκίας για την ένταξη· τέλος, ενθαρρύνει την Τουρκία να στηρίξει ενεργά τις 
συνεχιζόµενες συνοµιλίες για το Κυπριακό ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη µιας 
δίκαιης και µόνιµης λύσης στο προσεχές µέλλον· 

23. καλεί την Επιτροπή να εντείνει το διάλογο και τη συνεργασία µε τα κράτη που θα 
συνορεύουν µε τη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως δε την Ουκρανία· 

Χώρες µε στόχο την ένταξη το 2004 

Κύπρος 
 
24. χαιρετίζει το γεγονός ότι, από τις 16 Ιανουαρίου 2002, διεξάγονται απ' ευθείας εντατικές 

συνοµιλίες µεταξύ των κ. κ. Κληρίδη και Ντεκτάς· ευελπιστεί ότι η προοπτική της ένταξης 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας θα ενισχύσει µία νέα δυναµική για την επίλυση του 
Κυπριακού· 

25. προτρέπει ως προς το θέµα αυτό και τις δύο πλευρές να αποφεύγουν δηµόσιες δηλώσεις, 
διακηρύξεις και ενέργειες που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το πνεύµα 
συνεργασίας µέσα στο οποίο έχουν µέχρι στιγµής διεξαχθεί οι διαπραγµατεύσεις· 

26. υπενθυµίζει ότι η ένταξη είναι δυνατή για ένα µόνο κυρίαρχο κυπριακό κράτος· το κράτος 
αυτό µπορεί να είναι διζωνικό και δικοινοτικό, όπως προβλέπεται στις αποφάσεις του 
Συµβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε., αλλά πρέπει να έχει πλήρη εξουσία δράσης σε διεθνές 
επίπεδο καθώς και εξουσία λήψης αποφάσεων· πιστεύει ακράδαντα ότι οι αρµοδιότητες 
που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής, της ευρωπαϊκής πολιτικής, της οικονοµικής και 
νοµισµατικής πολιτικής, της ιθαγένειας, καθώς και της πολιτικής ασφάλειας και της 
αµυντικής πολιτικής πρέπει να είναι κοινές· 

27. υπογραµµίζει ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης σεβασµός του κοινοτικού κεκτηµένου, των 
θεµελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όποιες και αν είναι οι 
συνταγµατικές ρυθµίσεις που θα προβλέπονται µεταξύ των δύο µερών· εξαιρέσεις από το 
κεκτηµένο, κατόπιν διακανονισµού, µπορούν να παραχωρηθούν στο πλαίσιο της 
προσχώρησης, ενώ δεν είναι δυνατή καµία παρέκκλιση από τις αρχές επί των οποίων 
εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. ανθρώπινα δικαιώµατα)·  

28. ζητεί από τα δύο µέρη να συνεχίσουν να διαπραγµατεύονται µε καλή πίστη και, σε πνεύµα 
συµβιβασµού και διαλλακτικότητας επί τη βάσει των σχετικών ψηφισµάτων του ΟΗΕ, 
συντάσσεται µε την δήλωση του Προέδρου του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών που αναφέρει ότι "Τα µέλη του Συµβουλίου συµµερίζονται την άποψη που 
εκφράστηκε και από τους δύο ηγέτες ότι στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη συµφωνίας έως 
τον Ιούνιο του 2002 και ότι ο στόχος αυτός είναι εφικτός",1 και εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι δεν µπορεί να γίνεται επίκληση του παράγοντα χρόνου ως λόγου για την 
καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της διαπραγµατευτικής διαδικασίας η οποία προβλέπεται 
για το τέλος του 2002· 

                                                 
1 ∆ελτίο Τύπου SC/7308 της 26ης Φεβρουαρίου 2002. 
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29. επαναλαµβάνει τη θέση του ότι τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 
Ελσίνκι, που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα υλοποιηθούν στο σύνολό τους, 
εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία εντός των καθορισµένων προθεσµιών· υπογραµµίζει ότι η 
Τουρκία οφείλει να υποστηρίξει ενεργά τις συνεχιζόµενες συνοµιλίες για το κυπριακό 
πρόβληµα έτσι ώστε να εξευρεθεί στο εγγύς µέλλον δίκαιη και βιώσιµη λύση µε βάση τις 
σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· 

30. προτρέπει το Συµβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι και στις δύο πλευρές θα 
χορηγηθεί κάθε βοήθεια προκειµένου να ενηµερωθούν καλύτερα για το χαρακτήρα του 
µέλους της ΕΕ και ειδικότερα να κατανοήσουν πώς το γενικότερο πλαίσιο του κυπριακού 
προβλήµατος µεταβάλλεται ως αποτέλεσµα της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· 

31. διαπιστώνει µε ευχαρίστηση την περαιτέρω βελτίωση του µακροοικονοµικού κλίµατος της 
Κύπρου τους τελευταίους 18 µήνες και τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος που 
είχαν προκαλέσει ανησυχία στο παρελθόν· επισηµαίνει επίσης τα χαµηλά ποσοστά 
πληθωρισµού και ανεργίας και τη µεγάλη άνοδο του ΑΕγχΠ· 

32. χαιρετίζει την πρόταση που διατυπώθηκε τον Ιανουάριο του 2001, ως µέρος του κοινού 
οικονοµικού πλαισίου (2004-2006) για τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις της Επιτροπής, 
για προσαρµογή του πλαισίου των κεφαλαίων ώστε να δοθεί στο βόρειο τµήµα της 
Κύπρου η δυνατότητα να επιταχύνει την ανάπτυξή του µετά την ένταξη, στο πλαίσιο µιας 
πολιτικής συµφωνίας· 

33. επισηµαίνει ότι 27 κεφάλαια της διαπραγµάτευσης έχουν ήδη κλείσει προσωρινά, γεγονός 
που φέρνει την Κύπρο στις πρώτες θέσεις και στο επίπεδο αυτό· δέχεται, ωστόσο, ότι η 
πρόοδος στα τελευταία κεφάλαια πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση µε το πόσο 
ικανοποιητική είναι η µεταφορά και η εφαρµογή της νοµοθεσίας· επισηµαίνει ότι η 
διαδικασία ευθυγράµµισης έχει προοδευτικά επιταχυνθεί, αλλά ζητεί από την Κύπρο να 
δώσει µεγάλη προσοχή στην έγκριση του µεγάλου αριθµού νόµων που συνεχίζουν να 
εκκρεµούν· 

34. επισηµαίνει ότι, από τα κεφάλαια που αποµένουν, αν εξαιρέσει κανείς εκείνα που θα 
αντιµετωπιστούν σε οριζόντια βάση για όλες τις υποψήφιες χώρες (γεωργία, οικονοµικές 
και δηµοσιονοµικές διατάξεις), µόνον η πολιτική ανταγωνισµού συνεχίζει να παρουσιάζει 
σηµαντικά αλλά όχι ανυπέρβλητα προβλήµατα· επισηµαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την 
πρόθεση της Κύπρου να καταργήσει το υπάρχον ειδικό «εξωχώριο» φορολογικό καθεστώς 
και άλλα προτιµησιακά µέτρα, αλλά δεν αντιµετωπίζει θετικά την πρόβλεψη 
µακροχρόνιων µεταβατικών περιόδων· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να συνεχίσει την 
πολιτική της για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης παράνοµων προσόδων· 

35. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση στο βόρειο τµήµα της νήσου όσον 
αφορά την ελευθερία της έκφρασης, και, τις δικαστικές διώξεις και την αυξανόµενη πίεση 
εναντίων ορισµένων ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης· 

36. καλεί τον κ. Ντενκτάς να µην παρεµποδίζει το έργο των εκπροσώπων της ΕΕ, να 
αναγνωρίσει το διπλωµατικό τους καθεστώς και να τους επιτρέψει να εισέλθουν στο 
Τουρκοκυπριακό τµήµα προκειµένου να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και να συµβάλουν 
αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη των κοινοτικών σχεδίων· 
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37. επαναλαµβάνει ότι στηρίζει τις επαφές, τα έργα και το διάλογο σε όλα επίπεδα µεταξύ των 
δύο κοινοτήτων ως αναγκαία στοιχεία οικοδόµησης εµπιστοσύνης· καλεί τον κ. Ντενκτάς 
να µην αντιτίθεται σε τέτοιου είδους επαφές· εκφράζει, ωστόσο, συγκρατηµένη αισιοδοξία 
µετά την πρόσφατη συνάντηση µελών συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις δύο πλευρές, 
καθώς και µετά την ιστορική συνάντηση µεταξύ πολιτικών κοµµάτων από τις δύο 
κοινότητες· 

38. επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση της Κύπρου να διαγράψει από τον 
ποινικό κώδικα τις διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις εναντίων των οµοφυλοφίλων και 
των λεσβιών· 

39. εκτιµά την πρωτοβουλία να καλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορισµένους εκπροσώπους 
της κοινωνίας των πολιτών και των δύο πλευρών για µια δηµόσια ανταλλαγή απόψεων, η 
οποία πραγµατοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2002, σχετικά µε την τρέχουσα κατάσταση 
προκειµένου να ενθαρρυνθεί ο διάλογος και να διευκολυνθεί η οικοδόµηση εµπιστοσύνης· 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 
 
40. υπενθυµίζει στην Τσεχική ∆ηµοκρατία ότι η αποτελεσµατική και αποδοτική δηµόσια 

διοίκηση αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση τόσο για την πλήρωση των πολιτικών 
κριτηρίων όσο και για την υλοποίηση και εφαρµογή του κεκτηµένου· καλεί την Τσεχική 
∆ηµοκρατία να συνεχίσει την ευρεία µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης χαιρετίζει το 
γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε στο µεταξύ νόµο για τη δηµόσια διοίκηση· 
επιδοκιµάζει τις δραστηριότητες της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στην καταπολέµηση της 
διαφθοράς και του οικονοµικού εγκλήµατος µε την ενίσχυση των αστυνοµικών και 
εισαγγελικών υπηρεσιών στους τοµείς αυτούς· χαιρετίζει στο σηµείο αυτό το θάρρος των 
επενδυτών να καταγγείλουν δηµόσια τις υπάρχουσες περιπτώσεις διαφθοράς και να 
βοηθήσουν µε τον τρόπο αυτό στη βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος στην Τσεχική 
∆ηµοκρατία· 

 
41. χαιρετίζει τη σχετική ευελιξία που επέδειξε η τσεχική οικονοµία έναντι της οικονοµικής 

ύφεσης που εκδηλώθηκε στις µεγαλύτερες αγορές της και θεωρεί το γεγονός αυτό ως 
πρόσθετη απόδειξη ότι η οικονοµία θα καταφέρει να αντεπεξέλθει στις πιέσεις της αγοράς 
µετά την ένταξη· υπενθυµίζει, ωστόσο, στην κυβέρνηση ότι πρέπει να είναι εξαιρετικά 
προσεκτική ώστε να µην υπερβεί τους τολµηρούς στόχους που έχει θέσει για το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα εντός της προσεχούς διετίας· 

 
42. χαιρετίζει τη σηµαντική περαιτέρω πρόοδο που έχει σηµειώσει η Τσεχική ∆ηµοκρατία σε 

πολλά κεφάλαια του κεκτηµένου· καλεί την κυβέρνηση να καλύψει τα υπόλοιπα κενά και, 
ιδιαιτέρως, να εντείνει τις προσπάθειες ευθυγράµµισης σε τοµείς όπως οι δηµόσιες 
προµήθειες, η αµοιβαία αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων, το δίκαιο του 
ανταγωνισµού και οι κτηνιατρικοί νόµοι και κανονισµοί· 

 
43. ευελπιστεί ότι η Τσεχική ∆ηµοκρατία θα συνεχίσει να ενισχύει τη διοικητική της 

ικανότητα για την εφαρµογή του κεκτηµένου σε όλους τους τοµείς, ιδίως όσον αφορά στις 
εξουσίες επιβολής και παρακολούθησης των αρµόδιων αρχών στον τοµέα των 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, λόγου χάρη των τελωνειακών αρχών, της 
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αστυνοµίας, των δικαστηρίων και της επιθεώρησης εµπορίου· υπενθυµίζει στην Τσεχική 
∆ηµοκρατία ότι χρειάζεται να επιτευχθεί πιο απτή πρόοδος όσον αφορά στη διασφάλιση 
της δέουσας και αποτελεσµατικής λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης· 

 
44. καλεί την Τσεχική ∆ηµοκρατία να συνεχίσει να ενισχύει τους διοικητικούς φορείς που 

είναι αρµόδιοι για την περιφερειακή πολιτική σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε 
να είναι έτοιµοι να αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταµεία αµέσως µετά την ένταξη· ζητά 
από την Τσεχική ∆ηµοκρατία να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη ενός 
συνολικού συστήµατος ελέγχων µε στόχο την πλήρη υλοποίηση του δηµόσιου εσωτερικού 
δηµοσιονοµικού ελέγχου και των εξωτερικών λογιστικών ελέγχων· 

 
45. καλεί τις αρχές της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι τα 

προγράµµατα υποδοµής που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ συµµορφούνται πλήρως µε τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ· εκφράζει, ως προς αυτό, την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι το σχέδιο διώρυγας Danube-Oder-Elbe θα µπορούσε να βλάψει σε 
µεγάλο βαθµό ορισµένες περιοχές που απαιτούν προστασία σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της 
ΕΕ για την προστασία της φύσης· ζητεί την πλήρη επανεκτίµηση του σχεδίου ώστε να 
υπάρξει συνέπεια µε το κεκτηµένο της ΕΕ στον τοµέα του περιβάλλοντος· 

 
46. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Τσεχική ∆ηµοκρατία έχει ήδη κλείσει 25 κεφάλαια της 

διαπραγµάτευσης και προσδοκά ότι τα κεφάλαια που αφορούν τις µεταφορές και τον 
ανταγωνισµό θα κλείσουν στη διάρκεια της ισπανικής Προεδρίας έως το τέλος του 2002· 
ζητεί επίσης από την Τσεχική ∆ηµοκρατία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανέλαβε 
στον τοµέα της ενέργειας σχετικά µε την επίτευξη υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας 
στους σταθµούς παραγωγής ενέργειας Temelin και Dukovany, ήδη από την προενταξιακή 
περίοδο· 

 
47. επαναλαµβάνει τη σύστασή του σύµφωνα µε την οποία στα σηµερινά και τα µελλοντικά 

κράτη µέλη που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσµό πρέπει να χορηγηθεί ο ίδιος αριθµός 
εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· κατά συνέπεια, επαναλαµβάνει την άποψη ότι στην 
Τσεχική ∆ηµοκρατία πρέπει να χορηγηθούν εικοσιδύο έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
κάτι που θα ήταν ανάλογο µε τον πληθυσµό της χώρας· 

 
48. χαιρετίζει την προσήλωση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στην υποχρέωσή της να υλοποιήσει 

το κεκτηµένο της ΕΕ στην ΚΕΠΠΑ· 
 
49. χαιρετίζει τις σηµαντικές προσπάθειες της κυβέρνησης να βελτιώσει την κατάσταση των 

Ροµ· στηρίζει την κυβέρνηση στην περαιτέρω υλοποίηση της στρατηγικής της σε σχέση µε 
τους Ροµ µε περισσότερη διαβούλευση και σύµπραξη µε τον ενδιαφερόµενο πληθυσµό, 
ιδίως όσον αφορά στη βελτίωση της κατάστασης στους τοµείς της στέγασης, της 
εκπαίδευσης και της απασχόλησης· 

 
50. επισηµαίνει τη δήλωση του Τσεχικού Κοινοβουλίου στις 24 Απριλίου 2002 και εκείνη της 

κυβέρνησης ότι δεν είναι δυνατή η καθιέρωση νέων νοµικών σχέσεων επί τη βάσει 
προεδρικών διαταγµάτων· λαµβάνει υπό σηµείωση την κοινή δήλωση του Πρωθυπουργού 
Ζεµάν και του Επιτρόπου Φερχόιγκεν· αναµένει ότι η Τσεχική ∆ηµοκρατία θα 
καταργήσει, το αργότερο κατά τη στιγµή της προσχώρησης στην ΕΕ, τη νοµοθεσία εκείνη 
που ισχύει πάντοτε δυνάµει π.χ. προεδρικών διαταγµάτων σε περίπτωση κατά την οποία 
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εµπεριέχει µεροληπτικές διατάξεις που έρχονται σε αντίθεση µε το κοινοτικό κεκτηµένο· 
θα λάβει τελική θέση επί του θέµατος αυτού αφού λάβει υπόψη την ζητηθείσα εξωτερική 
νοµική γνωµάτευση· 

 
51. εκφράζει την ελπίδα ότι, στο τέλος των διαπραγµατεύσεων και της διαδικασίας της 

εσωτερικών µεταρρυθµίσεων, θα επιτευχθεί ο στόχος της ένταξης στην ΕΕ µε τις χώρες 
του πρώτου κύµατος της διεύρυνσης· 

 

Εσθονία 
 
52. υπενθυµίζει τον µέχρι πέρυσι, αλλά όχι και κατά την περυσινή χρονιά, ταχύ ρυθµό των 

ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Εσθονίας και υπενθυµίζει ότι η αναζήτηση των 
βέλτιστων λύσεων µάλλον παρά το άµεσο κλείσιµο περισσότερων κεφαλαίων θα 
µπορούσε να συγκεντρώσει την µεγαλύτερη υποστήριξη στο εσωτερικό της χώρας· 
συµµερίζεται τα συµπεράσµατα της Επιτροπής ότι η Εσθονία συνεχίζει να σηµειώνει 
ικανοποιητική πρόοδο τόσο στην υιοθέτηση όσο και στην υλοποίηση του κεκτηµένου και 
ότι η διοικητική της ικανότητα αναπτύσσεται επίσης µε θετικό τρόπο· υπογραµµίζει, 
ωστόσο, την ανάγκη αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των υπόλοιπων προκλήσεων που 
επισηµάνθηκαν από την Επιτροπή και έγιναν δεκτές από την Εσθονία· στο πλαίσιο αυτό 
εφιστά την προσοχή στους τοµείς της ενέργειας και της περιφερειακής πολιτικής· 

 
53. επισηµαίνει την πρόσφατη αλλαγή κυβέρνησης, που συντελέστηκε σε απόλυτη συµφωνία 

µε τις δηµοκρατικές αρχές· χαιρετίζει τις δηλώσεις της νέας κυβέρνησης σχετικά µε την 
πολιτική της ως προς την ΕΕ, οι οποίες δίνουν έµφαση στη συνέχεια· χαιρετίζει επίσης την 
επιλογή της νέας κυβέρνησης να µην προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές στη 
διαπραγµατευτική οµάδα και στη δηµόσια διοίκηση, καθώς πιστεύει ότι αυτό θα 
διευκολύνει την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων· θεωρεί, επίσης, 
ότι η επιλογή αυτή αποτελεί πρόσθετη απόδειξη της ακεραιότητας της δηµόσιας διοίκησης 
στην Εσθονία και ότι η ακεραιότητα αυτή αποτελεί την κύρια ερµηνεία για το χαµηλό 
επίπεδο διαφθοράς στη χώρα· 

 
54. επισηµαίνει µε ικανοποίηση ότι το νοµοθετικό περιβάλλον και οι συµπεριφορές, στο 

πλαίσιο των οποίων εξελίσσεται η σχέση µεταξύ των εθνοτικών µειονοτήτων και της 
εσθονικής κοινωνίας, συνεχίζει να αναπτύσσεται µε θετικό τρόπο· επισηµαίνει το γεγονός 
ότι, µετά την αναθεώρηση της εκλογικής νοµοθεσίας, ο ΟΑΣΕ αποφάσισε να κλείσει την 
αποστολή του στο Ταλίν, κρίνοντας ότι η Εσθονία είχε σηµειώσει επαρκή πρόοδο· 
χαιρετίζει τη βούληση της κυβέρνησης να διασφαλίσει την παροχή δωρεάν 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα ρωσικά και µετά το 2007· εκφράζει την πεποίθηση ότι οι 
τρέχουσες θετικές τάσεις στην εσθονική κοινωνία όσον αφορά στην ενσωµάτωση των 
µειονοτήτων πρέπει να διατηρηθεί για µια σειρά ετών και να υποστηριχθεί από επαρκή 
κεφάλαια και ρυθµίσεις για τη διδασκαλία της εσθονικής γλώσσας, καθώς και µε άλλα 
µέτρα· ενθαρρύνει την Εσθονία να προχωρήσει στη θέσπιση αποτελεσµατικής νοµοθεσίας 
κατά των διακρίσεων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ΜΚΟ· ενθαρρύνει την Εσθονία να 
δηµοσιοποιήσει τις προθέσεις της για το διάστηµα µετά τη λήξη, το 2007, του τρέχοντος 
κρατικού προγράµµατος· 
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55. παρατηρεί ότι ο ρυθµός της οικονοµικής ανάπτυξης και οι περισσότεροι άλλοι 
µακροοικονοµικοί δείκτες συνεχίζουν να είναι θετικοί· εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι, χάρη στις προσπάθειές της, η Εσθονία έχει ήδη καταφέρει να µειώσει κατά µερικές 
ποσοστιαίες µονάδες το µεγάλο χάσµα µεταξύ του εθνικού ΑΕγχΠ και εκείνου της ΕΕ· 
έχει επίγνωση των προκλήσεων στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί η Εσθονία στην 
προσπάθειά της να διατηρήσει µια ισορροπία στον κρατικό προϋπολογισµό, την στιγµή 
που καλείται επίσης να αντιµετωπίσει τόσο τις κοινωνικές όσο και τις τεράστιες 
επενδυτικές ανάγκες στον τοµέα του περιβάλλοντος και σε άλλους τοµείς, που συνδέονται 
γενικά µε το κεκτηµένο της ΕΕ· 

 
56. διαπιστώνει τις διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, όσον 

αφορά στην οικονοµική ανάπτυξη, στα ποσοστά µόρφωσης και στο επίπεδο διαβίωσης· 
επισηµαίνει το µακροχρόνιο πρόβληµα της ανεργίας, ιδίως των εθνοτικών µειονοτήτων, 
των γυναικών, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των ηλικιωµένων· υπογραµµίζει ότι 
στην Εσθονία δεν υπάρχουν πολύ µεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις και ότι η πρωτεύουσα 
Ταλίν λειτουργεί ως κινητήρια δύναµη για την Εσθονία και διαδραµατίζει ζωτικό ρόλο 
στην παροχή ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης για το σύνολο της χώρας· 

 
57. εκφράζει την ευχή να αποδώσουν οι προσπάθειες της Εσθονίας για περαιτέρω συµµετοχή 

σε διεθνείς οργανισµούς και δοµές, συµπεριλαµβανοµένου του ΝΑΤΟ· ενθαρρύνει την 
περαιτέρω συνεργασία µεταξύ των κρατών της Βαλτικής αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 
της Βαλτικής Θάλασσας· χαιρετίζει τις πρόσφατες προσπάθειες της Εσθονίας και της 
Ρωσίας να ενισχύσουν τις διµερείς σχέσεις τους και εκφράζει την ελπίδα ότι αυτό θα 
οδηγήσει στην αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των σηµαντικών δυνατοτήτων για 
αµοιβαία επωφελή συνεργασία που υπάρχουν στους περισσότερους τοµείς, 
συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας µε την ευρεία έννοια· 

 
58. επισηµαίνει τη λαϊκή αποδοχή της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και ότι είναι 

προς το συµφέρον όλων των σηµερινών µελών της ΕΕ να αναδεικνύουν τα αµοιβαία 
οφέλη από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 
59. θεωρεί ότι η προβληµατική εξάρτηση της Εσθονίας από τα κοιτάσµατα πετρελαιούχου 

σχιστόλιθου για την παροχή ηλεκτρισµού µπορεί να µειωθεί µόνο σε µακροπρόθεσµο 
επίπεδο· τονίζει ότι, στο µεταξύ, χρειάζεται να γίνουν σηµαντικές επενδύσεις για τη 
µείωση των δυσµενών επιπτώσεων της πετρελαιοβιοµηχανίας στο περιβάλλον και ότι 
πρέπει να διπλασιαστούν οι προσπάθειες ενθάρρυνσης νέων δραστηριοτήτων στην 
ταραγµένη περιοχή της Ida-Virumaa· στο πλαίσιο αυτό θεωρεί σηµαντικό τον ρόλο της 
κοινοτικής βοήθειας· 

Ουγγαρία 
 
60. επιβεβαιώνει την πλήρωση εκ µέρους της Ουγγαρίας των πολιτικών κριτηρίων της 

Κοπεγχάγης, όσον αφορά δε τα οικονοµικά κριτήρια, χαιρετίζει τις καλές οικονοµικές 
επιδόσεις που σηµατοδοτεί ο υψηλός ρυθµός ανάπτυξης, το πλεόνασµα του εµπορικού 
ισοζυγίου, το σηµαντικό ύψος των ξένων επενδύσεων και το σχετικά χαµηλό ποσοστό της 
ανεργίας, παράγοντες που προσδοκάται ότι θα συντελέσουν στην αρµονική ολοκλήρωση 
στην εσωτερική αγορά της Ένωσης· καλεί τις ουγγρικές αρχές να επικεντρώσουν τις 
προσπάθειές τους στην καταπολέµηση του πληθωρισµού, στην αυστηρή δηµοσιονοµική 
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πειθαρχία και στη µείωση του αριθµού των πολιτών που ζουν κάτω από τα όρια της 
φτώχειας· 

 
61. καλεί τη νέα κυβέρνηση να µεριµνήσει προκειµένου ο ουγγρικός νόµος της 19ης Ιουνίου 

2001 σχετικά µε τα επιδόµατα και τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε υπηκόους ουγγρικής 
καταγωγής που διαµένουν στις γειτονικές χώρες, να εφαρµοστεί µε πνεύµα διαφάνειας και 
συναίνεσης· χαιρετίζει, υπό αυτό το πρίσµα, την υπογραφή, στις 22 ∆εκεµβρίου 2001, της 
«κοινής δήλωσης προθέσεων» µεταξύ της ουγγρικής και της ρουµανικής κυβέρνησης, η 
οποία σηµατοδοτεί τη συµφωνία των δύο µερών για τους όρους εφαρµογής αυτού του 
νόµου· ενθαρρύνει την Ουγγαρία να καταλήξει επ� αυτού, από κοινού µε τη Σλοβακία, σε 
µια αµοιβαία ικανοποιητική λύση, η οποία είναι ζωτικής σηµασίας για τη συνέχιση των 
σχέσεων καλής γειτονίας και σταθερότητας σε ολόκληρη την περιοχή· 

 
62. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για τη βελτίωση της κατάστασης της 

µειονότητας των Ροµά, παρά τις δυσκολίες και τον περίπλοκο χαρακτήρα του 
προβλήµατος· ως προς το θέµα αυτό, επαναλαµβάνει ότι ο πληθυσµός των Ροµά πρέπει να 
συµµετέχει ολοένα και περισσότερο στον προγραµµατισµό, την εκτέλεση και την 
αξιολόγηση των συγκεκριµένων σχεδίων και µέτρων υποστήριξης της ένταξής τους· 
χαιρετίζει τη νέα εκπροσώπηση της κοινότητας αυτής στο Κοινοβούλιο, η οποία 
επετεύχθη µετά από τις πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές· 

 
63. σηµειώνει τις ενστάσεις που πρόβαλε η Ουγγαρία σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής 

για χρηµατοδότηση της διεύρυνσης· ευελπιστεί ότι η ΕΕ και η Ουγγαρία θα συµφωνήσουν 
σε µια κοινώς αποδεκτή λύση στο ζήτηµα αυτό, η οποία θα σέβεται τις αρχές της 
διαφοροποίησης και της αξιοκρατίας για την ένταξη των υποψηφίων χωρών και θα 
εξασφαλίζει συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ των υφισταµένων και των 
µελλοντικών κρατών µελών όσον αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· 

 
64. επαναλαµβάνει τη σύστασή του σύµφωνα µε την οποία στα σηµερινά και τα µελλοντικά 

κράτη µέλη που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσµό πρέπει να χορηγηθεί ο ίδιος αριθµός 
εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· κατά συνέπεια, επαναλαµβάνει την άποψη ότι στην 
Ουγγαρία πρέπει να χορηγηθούν εικοσιδύο έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που 
θα ήταν ανάλογο µε τον πληθυσµό της χώρας· 

 
65. χαιρετίζει την έγκριση της στρατηγικής της Ουγγαρίας για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη, 

ευελπιστώντας ότι η υλοποίησή της θα καταστήσει δυνατή τη µείωση των περιφερειακών 
ανισοτήτων που έχουν διαπιστωθεί· καλεί την ουγγρική κυβέρνηση να παράσχει 
αποφασιστική υποστήριξη στη δηµιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ στις περισσότερο 
µειονεκτούσες περιοχές, ιδίως µέσω φορολογικών κινήτρων που δηµιουργούν ευνοϊκό 
περιβάλλον για τις επενδύσεις και οδηγούν στην εµφάνιση µιας ισχυρής µεσαίας τάξης· 
επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή στη σηµασία της διασυνοριακής 
συνεργασίας για την προώθηση της ουγγρικής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής· 

 
66. υπογραµµίζει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για την καταπολέµηση της 

διαφθοράς που στιγµατίζει τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και προκαλεί δυσφορία 
στους κόλπους της ουγγρικής κοινωνίας· υπογραµµίζει τη σηµασία µιας ανεξάρτητης και 
αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των 
διοικητικών αρχών σε όλα τα επίπεδα, και ιδιαίτερα σε τοµείς όπως οι κρατικές 
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ενισχύσεις, ο ανταγωνισµός, η προστασία των καταναλωτών και η προάσπιση της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας· καλεί τις ουγγρικές αρχές να επιταχύνουν την ευθυγράµµιση των 
νοµοθετικών διατάξεων µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα των δηµόσιων προµηθειών 
και να διασφαλίσουν την εφαρµογή τους το συντοµότερο δυνατό ώστε να αποφευχθούν 
ενδεχόµενες αντιθέσεις της πρακτικής που εφαρµόζεται σε ορισµένους τοµείς, ιδιαίτερα 
στην οδοποιία, µε την ευρωπαϊκή συµφωνία και το κοινοτικό κεκτηµένο· 

 
67. επισηµαίνει ότι η Ουγγαρία προσπαθεί να καταπολεµήσει την τροµοκρατία και ψήφισε, 

στις 27 Νοεµβρίου 2001, πακέτο νοµοθετικών µέτρων που έχει ως στόχο να 
καταπολεµήσει το ξέπλυµα χρήµατος σύµφωνα µε τις συστάσεις της οµάδας εργασίας του 
ΟΟΣΑ και του Συµβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες προβλέπουν µεταξύ άλλων την 
κατάργηση των ανώνυµων καταθέσεων· εκτιµά ότι η συνεπής εφαρµογή των µέτρων 
αυτών θα συµβάλει στον περιορισµό αυτού του πολύ διαδεδοµένου στην περιοχή 
φαινοµένου· 

 
68. ελπίζει ότι το νέο κοινοβούλιο θα βρει ικανοποιητική λύση στο πρόβληµα εκπροσώπησης 

του Συµβουλίου Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, που πρέπει να είναι ανεξάρτητο ώστε να 
διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα και η αξιοπιστία της ενηµέρωσης και να επιτελείται ο 
ρόλος των µέσων στη δηµοκρατική κοινωνία· προτρέπει τις ουγγρικές αρχές να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν την κύρωση του εκκρεµούντος νοµοσχεδίου 
περί µέσων ενηµέρωσης, έτσι ώστε να εναρµονιστεί το ουγγρικό δίκαιο του 
οπτικοακουστικό τοµέα µε το κοινοτικό· 

 
69. επισηµαίνει τις προόδους που έχουν σηµειωθεί στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής µετά 

την έναρξη ισχύος του αναθεωρηµένου εργατικού κώδικα· επιµένει, ωστόσο, ότι είναι 
ανάγκη να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος, που εξακολουθεί να παρουσιάζει ελλείψεις, 
ιδίως σε τοµεακό επίπεδο, ώστε να δηµιουργηθούν συνθήκες εµπιστοσύνης µεταξύ των 
εργατικών σωµατείων και των επιχειρηµατιών· 

 
70. επισηµαίνει ότι ο νέος νόµος για την ιατρική περίθαλψη αναµένεται να συµβάλει στη 

βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης και της κατάστασης του νοσηλευτικού 
προσωπικού· εµµένει στην ανάγκη να συνεχιστούν οι επενδύσεις στον τοµέα αυτό και στη 
σηµασία της αποτελεσµατικής υλοποίησης του κυβερνητικού προγράµµατος δράσης 2001-
2010, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις στον τοµέα αυτό που έχουν ιδιαίτερα µεγάλη 
σηµασία για τους πολίτες· 

 

Λεττονία 
 
71. διαπιστώνει ότι, όσον αφορά στα κεφάλαια της διαπραγµάτευσης που έχουν κλείσει, η 

Λεττονία έχει ήδη καταφέρει να συµβαδίσει µε την οµάδα των κρατών που είχαν ξεκινήσει 
τις διαπραγµατεύσεις 15 µήνες νωρίτερα· παρατηρεί, ωστόσο, ότι σε πολλούς τοµείς µένει 
ακόµη να γίνουν σηµαντικές προετοιµασίες για την ένταξη στην ΕΕ, όπως επισήµανε η 
Επιτροπή και παραδέχθηκε η Λεττονία· θεωρεί ότι, καθώς πλησιάζει πλέον η 
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία ένταξης, θα ήταν χρήσιµο τόσο για τη Λεττονία όσο και 
για την ΕΕ να αρχίσουν έναν ισότιµο και ειλικρινή διάλογο για τις προκλήσεις και τις 
δυσκολίες, ο οποίος θα βασίζεται σε µια ισχυρή κοινή δέσµευση για την ολοκλήρωση της 
προενταξιακής διαδικασίας εγκαίρως και µε επιτυχία· 
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72. λαµβάνει υπόψη τα πρόσφατα µέτρα για τη διευκόλυνση της πολιτογράφησης των πολλών 

ατόµων που ζουν στη Λεττονία χωρίς να είναι κάτοχοι της υπηκοότητας· χαιρετίζει την 
έναρξη λειτουργίας του Ιδρύµατος Κοινωνικής Ένταξης· θεωρεί, ωστόσο, ότι ο σηµερινός 
µικρός προϋπολογισµός του πρέπει να αυξηθεί και να επικεντρωθεί σε έργα ένταξης 
µεταξύ των εθνοτικών οµάδων· επισηµαίνει µε ικανοποίηση ότι ο ΟΑΣΕ έκλεισε τα 
γραφεία της αποστολής του στη Ρίγα δεδοµένου ότι η Λεττονία έχει σηµειώσει αισθητή 
πρόοδο· προτείνει στη Λεττονία να εξετάσει το ενδεχόµενο παράτασης της παροχής 
πρόσβασης στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στη Ρωσία και µετά το 2004· 
εκφράζει την πεποίθηση ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ευρύτερης ένταξης της 
ρωσόφωνης µειονότητας για µια σειρά ετών και, προς τούτο, ενθαρρύνει τη Λεττονία να 
δηµοσιοποιήσει τις πιο µακροπρόθεσµες προθέσεις της· εκφράζει την ελπίδα ότι η 
Λεττονία θα επικυρώσει εγκαίρως τη σύµβαση-πλαίσιο για την προστασία των εθνικών 
µειονοτήτων του Συµβουλίου της Ευρώπης· 

 
73. εκφράζει την ανησυχία του για τα συνεχιζόµενα προβλήµατα στο δικαστικό τοµέα, 

συµπεριλαµβανοµένων των καθυστερήσεων στην εκδίκαση των υποθέσεων, της µεγάλης 
διάρκειας της προφυλάκισης και των συχνά πολύ άσχηµων συνθηκών κράτησης· 
χαιρετίζει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύνταξη νέου Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας και συνιστά την εντατικοποίηση της σωφρονιστικής δράσης· λαµβάνει υπό 
σηµείωση τον νέο νόµο για το άσυλο και ζητεί από τη λεττονική κυβέρνηση να 
εξασφαλίσει ότι ο νόµος θα εφαρµοστεί κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η δέουσα 
προστασία των πολιτικών προσφύγων από την επαναπροώθηση, ιδίως στο πλαίσιο της 
«συνοπτικής διαδικασίας»· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη εκπαίδευσης των 
συνοριακών φυλάκων σε θέµατα πολιτικού ασύλου·  

 
74. συγχαίρει τη Λεττονία για τις πολύ καλές επιδόσεις της οικονοµίας της κατά το 2001, 

όπου η αύξηση του ΑΕγχΠ ανήλθε σε 7,6%, επιτυγχάνοντας το ανώτερο ποσοστό 
ανάµεσα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης· επισηµαίνει ότι η έντονη 
οικονοµική µεγέθυνση αναµένεται να συνεχιστεί· έχει, ωστόσο, συνείδηση των µεγάλων 
περιφερειακών ανισοτήτων και του υψηλού ποσοστού ένδειας καθώς και των µεγάλων 
πιέσεων επί του κρατικού προϋπολογισµού, ο οποίος εµφανίζει περιορισµένο έλλειµµα· ως 
εκ τούτου, ζητά στο πλαίσιο αυτό τη σταδιακή εισαγωγή της κοινοτικής ενίσχυσης για την 
περιφερειακή και κοινωνική συνοχή το ταχύτερο δυνατό· 

 
75. χαιρετίζει το γεγονός ότι τα περισσότερα στοιχεία του νέου νοµοθετικού πλαισίου για τη 

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης έχουν ήδη εγκριθεί· προσδοκά ότι θα καταστεί 
δυνατή η ενίσχυση του ρυθµού εφαρµογής του νέου συστήµατος αµοιβών, που αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο της εν λόγω µεταρρύθµισης· 

 
76. διαπιστώνει µε ανησυχία ότι η Λεττονία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς 

ως χώρα µε σηµαντικό πρόβληµα διαφθοράς· είναι πεπεισµένη ότι ο σαφής διαχωρισµός 
της επιχειρηµατικής από την πολιτική εξουσία, καθώς και η αποδέσµευση των 
ανακριτικών αρχών και των δικαστηρίων από αθέµιτες κυβερνητικές εξαρτήσεις, 
αποτελούν θεµελιώδη στοιχεία µιας θεσµικής οργάνωσης που δεν ευνοεί τη διαφθορά· 
προσδοκά ότι θα ψηφιστεί σύντοµα νοµοθεσία για την πρόληψη της σύγκρουσης 
συµφερόντων των κυβερνητικών υπαλλήλων, καθώς και για τον έλεγχο των οικονοµικών 
των πολιτικών κοµµάτων· 
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77. υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει η ολοκλήρωση όλης της απαιτούµενης προετοιµασίας 

για την αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ· ενθαρρύνει τη Λεττονία να 
συνεχίσει την ενίσχυση των διοικητικών φορέων που είναι αρµόδιοι για την περιφερειακή 
πολιτική σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει τη Λεττονία 
να ολοκληρώσει την τοπική διοικητική µεταρρύθµιση· επισηµαίνει την ανάγκη λήψης 
διαφανών και δεσµευτικών κανόνων για την αποτελεσµατική συµµετοχή των κοινωνικών 
εταίρων στη διαδικασία του προγραµµατισµού· 

 
78. διαπιστώνει την απουσία κοινωνικού διαλόγου στη Λεττονία, όπως αντανακλάται µεταξύ 

άλλων στο µικρό αριθµό συλλογικών συµβάσεων εργασίας· υπογραµµίζει ότι η υλοποίηση 
του κοινωνικού κεκτηµένου της ΕΕ προϋποθέτει σε µεγάλο βαθµό την ύπαρξη ισχυρών 
εργατικών σωµατείων και εργοδοτικών οργανώσεων· 

 
79. χαιρετίζει τη διαπίστευση του οργανισµού πληρωµών SAPARD, αλλά θεωρεί ότι, κατά 

την αξιολόγηση των προτάσεων για έργα SAPARD, θα ήταν σκόπιµο να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή από τις αρµόδιες λεττονικές αρχές στην αγροτική ανάπτυξη, στα 
γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα και στη διαφοροποίηση εισοδήµατος για τους 
µικροκαλλιεργητές· υπογραµµίζει τις σηµαντικές δυνατότητες της λεττονικής γεωργίας 
στον τοµέα των φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων παραγωγής· 

 
80. φρονεί ότι η ΕΕ οφείλει να παράσχει επαρκή οικονοµική στήριξη για τις πολύ σηµαντικές 

επενδύσεις στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η Λεττονία τα προσεχή έτη προκειµένου να 
συµµορφωθεί µε το περιβαλλοντικό κεκτηµένο· τονίζει ότι οι επενδύσεις στην 
περιβαλλοντική υποδοµή πρέπει να βασιστούν σε µια εµπεριστατωµένη ανάλυση κόστους-
ωφέλειας, ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες· ζητά να υπάρξει σωστή 
παρακολούθηση και υπενθυµίζει ότι οι περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί πρέπει να 
ολοκληρώνονται σε όλους τους τοµείς της πολιτικής, µεταξύ άλλων και κατά την 
προσαρµογή του κεκτηµένου σε τοµείς όπως οι µεταφορές και η περιφερειακή πολιτική· 

 

Λιθουανία 
 
81. διαπιστώνει ότι, όσον αφορά στα κεφάλαια της διαπραγµάτευσης που έχουν κλείσει, η 

Λιθουανία έχει ήδη καταφέρει να συµβαδίσει µε την οµάδα των κρατών που είχαν 
ξεκινήσει τις διαπραγµατεύσεις 15 µήνες νωρίτερα· παρατηρεί ότι στους περισσότερους 
τοµείς µένει ακόµη να γίνουν σηµαντικές προετοιµασίες για την ένταξη στην ΕΕ, όπως 
επισήµανε η Επιτροπή και παραδέχθηκε η Λιθουανία· θεωρεί ότι, καθώς πλησιάζει πλέον 
η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των διαπραγµατεύσεων, θα ήταν χρήσιµο τόσο για τη 
Λιθουανία όσο και για την ΕΕ να αρχίσουν έναν ισότιµο και ειλικρινή διάλογο για τις 
προκλήσεις και τις δυσκολίες, ο οποίος θα βασίζεται σε µια ισχυρή και κοινή δέσµευση 
για την ολοκλήρωση της προενταξιακής διαδικασίας εγκαίρως και µε επιτυχία· 

 
82. επαναβεβαιώνει την εµπιστοσύνη του στη λειτουργία των δηµοκρατικών διαδικασιών στη 

Λιθουανία· θεωρεί, ωστόσο, ότι η δικαστική εξουσία χρειάζεται ακόµη µεγάλες 
βελτιώσεις και ζητεί την εντατικοποίηση των τρεχουσών προσπαθειών· χαιρετίζει την 
πρόσφατη ψήφιση του νόµου σχετικά µε τα δικαστήρια και ελπίζει ότι η εφαρµογή του θα 
ενισχύσει την ακεραιότητα του δικαστικού συστήµατος, θα διευκολύνει τη λειτουργία του 
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και θα αυξήσει το κύρος του· επισηµαίνει την ανάγκη επενδύσεων σε µεγαλύτερη κλίµακα 
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, της κατάρτισης και της αµοιβής των δικαστών 
και του λοιπού δικαστικού προσωπικού· ευελπιστεί ότι θα υιοθετηθεί εγκαίρως ο Κώδικας 
Ποινικής ∆ικονοµίας· εκφράζει τη λύπη του για την περιορισµένη πρόοδο που έχει 
σηµειωθεί όσον αφορά στη µείωση της διάρκειας προφυλάκισης και στη βελτίωση των 
συνθηκών κράτησης· 

 
83. τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι τρέχουσες προσπάθειες ενίσχυσης των διοικητικών 

ικανοτήτων· ενθαρρύνει τη Λιθουανία να οριστικοποιήσει το έργο της θεσπίζοντας το νέο 
νοµοθετικό και θεσµικό πλαίσιο για την πρόληψη, τον εντοπισµό και την καταπολέµηση 
της διαφθοράς και να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του πλαισίου αυτού· 

 
84. συγχαίρει τη Λιθουανία για τη µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη που πέτυχε το 2001, καθώς 

και τη θετική εξέλιξη στους περισσότερους µακροοικονοµικούς δείκτες· διαπιστώνει ότι η 
επανασύνδεση του εθνικού νοµίσµατος, του λίτας, µε το ευρώ στις αρχές του έτους 
πραγµατοποιήθηκε µε οµαλότητα· ενθαρρύνει τη Λιθουανία να προβεί σε περαιτέρω 
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος· επισηµαίνει τις υπάρχουσες δυνατότητες 
για µεγαλύτερες άµεσες ξένες επενδύσεις· 

 
85. διαπιστώνει τη σοβαρότητα του µόνιµου πλέον προβλήµατος της ανεργίας· χαιρετίζει την 

υιοθέτηση µιας δυναµικότερης πολιτικής στον τοµέα της αγοράς εργασίας, που είναι 
σύµφωνη µε την πολιτική της ΕΕ και αντανακλάται στην πρόσφατα υπογραφείσα κοινή 
αξιολόγηση της πολιτικής απασχόλησης της Λιθουανίας· 

 
86. αναγνωρίζει τη δυσκολία των επιλογών που πρέπει να γίνουν στους τοµείς όπου το αίτηµα 

για µεγαλύτερες δαπάνες πρέπει να συµφιλιωθεί µε την ανάγκη διασφάλισης της 
µακροοικονοµικής σταθερότητας, η οποία θα µπορούσε να απειληθεί από τα πολύ µεγάλα 
ελλείµµατα στον κρατικό προϋπολογισµό· θεωρεί ότι η σταθερότητα αυτή αποτελεί ένα 
από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα της Λιθουανίας τα τελευταία χρόνια· 

 
87. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Λιθουανία πραγµατοποίησε πρόοδο, τόσο στην αναδιάρθρωση 

των γεωργικών διοικητικών µηχανισµών µε τη δηµιουργία ενός οργανισµού εποπτείας της 
γεωργίας και των τροφίµων, όσο και στη δηµιουργία κοινών οργανώσεων αγοράς, και 
ιδίως ενός καθεστώτος για τη ζάχαρη· στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνει ωστόσο ότι υπάρχει 
ακόµη η ανάγκη λήψης σηµαντικών µέτρων, και ειδικότερα η ανάγκη επέκτασης του 
συστήµατος χαρακτηρισµού των αγροτικών εκτάσεων, καθώς και µέτρων για την επιβολή 
και την πρακτική λειτουργία των µηχανισµών διαχείρισης της ΚΓΠ· 

 
88. διαπιστώνει ότι η Λιθουανία σηµείωσε πρόοδο σε σχέση µε την ασφάλεια των τροφίµων, 

µε την υιοθέτηση µιας στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και στους 
τοµείς της κτηνιατρικής και της φυτοπροστασίας, ιδιαίτερα µε την έναρξη της µετατροπής 
του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου και µε την καθιέρωση φυτοϋγειονοµικού 
µητρώου· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τον 
εκσυγχρονισµό των µηχανισµών ελέγχου στον κτηνιατρικό τοµέα στα εξωτερικά σύνορα 
της χώρας· 
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89. χαιρετίζει την έστω και πολύ καθυστερηµένη διαπίστευση του οργανισµού πληρωµών 
SAPARD και ελπίζει ότι το µεγάλο δυναµικό της Λιθουανίας στον τοµέα της οργανικής 
και φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας θα αξιοποιηθεί πλήρως µε την ταχεία έγκριση 
των προτεινόµενων µέτρων για τις δραστηριότητες αυτές και µε την επιλογή περαιτέρω 
πιλοτικών περιοχών·  

 
90. καλεί τη Λιθουανία να επιταχύνει το ρυθµό της προετοιµασίας της για τη συµµετοχή της 

στις διαρθρωτικές πολιτικές και τις πολιτικές συνοχής της ΕΕ, ιδίως λαµβάνοντας υπόψη 
την επείγουσα ανάγκη καταπολέµησης της ένδειας στην ύπαιθρο, ένα θέµα στο οποίο η 
ΕΕ θα µπορούσε να έχει αξιόλογη συνεισφορά· 

 
91. αναφέρεται στη δηµόσια συζήτηση που συνεχίζεται στη Λιθουανία σχετικά µε το αν η 

χώρα πρέπει να συµµορφωθεί µε την απαίτηση της ΕΕ και να δεσµευθεί ότι θα προβεί σε 
οριστικό κλείσιµο του πυρηνικού σταθµού της Ignalina έως το 2009· συµβουλεύει τη 
Λιθουανία να αναλάβει άµεσα αυτή τη δέσµευση, ώστε το συγκεκριµένο θέµα να µη 
σταθεί εµπόδιο στις διαπραγµατεύσεις στον τοµέα της ενέργειας· 

 
92. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να χορηγηθεί το ποσό των 245 εκατοµµυρίων € για 

την ενίσχυση της οριστικής παύσης λειτουργίας του πυρηνικού σταθµού της Ignalina την 
περίοδο 2004-2006· τονίζει ότι η Λιθουανία πρέπει να παράσχει την κατάλληλη βάση για 
την αξιοποίηση της ενίσχυσης αυτής, µε τη µορφή ενός ρεαλιστικού προγράµµατος και 
µιας αποτελεσµατικής θεσµικής οργάνωσης· 

 

Μάλτα 
 
93. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Μάλτα συνεχίζει να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της 

Κοπεγχάγης, καθώς την ικανοποιητική κατάσταση στον τοµέα των πολιτικών και 
ατοµικών, όπως επίσης και των κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων των πολιτών· 
υπενθυµίζει όµως στην Μάλτα ότι πρέπει να επιταχύνει τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας 
διοίκησης· 

 
94. επιβεβαιώνει την άποψη της Επιτροπής, ότι η Μάλτα διαθέτει οικονοµία ελεύθερης 

αγοράς, της οποίας η αποτελεσµατική λειτουργία την καθιστά ικανή να αντεπεξέλθει στην 
πίεση του ανταγωνισµού και στις δυνάµεις τις αγοράς εντός της Ένωσης· 

 
95. διαπιστώνει µε λύπη ότι το Εργατικό Κόµµα της Μάλτας, ως το µεγαλύτερο κόµµα της 

αντιπολίτευσης, δεν υποστηρίζει τη διαδικασία ένταξης της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση· χαιρετίζει την ενεργό συµµετοχή της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το 
µέλλον της Ευρώπης ύστερα από την οµόφωνη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων 
της Μάλτας· 

 
96. επαναλαµβάνει τη σύστασή του να δοθούν στη Μάλτα έξι έδρες στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, αριθµός ανάλογος προς τον πληθυσµό της χώρας·  
 
97. καλεί τη Μάλτα να επιταχύνει το χρονοδιάγραµµα υποβολής του πρώτου εθνικού σχεδίου 

ανάπτυξής της στην Επιτροπή, µε βάση το οποίο θα καθοριστεί το ακριβές ύψος της 
βοήθειας που µπορεί να προσδοκά η Μάλτα από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ· 
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98. χαιρετίζει την αποφασιστικότητα της Μάλτας για τη µείωση του µεγάλου ελλείµµατος του 

προϋπολογισµού της µε διαφύλαξη της κοινωνικής διάστασης, προκειµένου να βελτιωθεί 
το γενικό πλαίσιο για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας· 

 
99. συνιστά στην κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες της για την κατάργηση των ελέγχων 

των τιµών που βρίσκουν ακόµη εφαρµογή, και να επιταχύνει την αναδιάρθρωση των 
δηµοσίων υπηρεσιών κοινής ωφελείας, καθώς και των ελλειµµατικών επιχειρήσεων του 
δηµοσίου· 

 
100. χαιρετίζει τις χαρακτηριστικές προόδους της Μάλτας που έλαβαν χώρα το περασµένο έτος 

όσον αφορά το κοινοτικό κεκτηµένο, και ιδιαίτερα στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, της 
φορολογίας, της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών και της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων· προτείνει περαιτέρω, τη δηµιουργία 
κατάλληλου συστήµατος ελέγχου των κρατικών επιδοτήσεων, καθώς και την εφαρµογή 
του Κοινοτικού ∆ικαίου τόσο στον τοµέα του εργατικού δικαίου, όσο και στους τοµείς 
υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας· 

 
101. επαναλαµβάνει τη σύστασή του προς τη Μάλτα για προσαρµογή της νοµοθεσίας περί 

προστασίας του περιβάλλοντος, αγροτικής παραγωγής και περιφερειακής πολιτικής στην 
αντίστοιχη ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθότι οι τοµείς αυτοί αποτελούν κεντρικά σηµεία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όσον αφορά τον προϋπολογισµό. Στην προκείµενη περίπτωση 
παρέχουν µάλιστα τις καλύτερες προϋποθέσεις για απολαβή οφελών από την ένταξη στην 
ΕΕ· επισηµαίνει µε ανησυχία το γεγονός ότι οι Οδηγίες της ΕΕ για την προστασία της 
φύσης δεν έχουν ακόµη µεταφερθεί στην εθνική νοµοθεσία· 

 
102. χαιρετίζει την ουσιαστική διοικητική αναβάθµιση στους τοµείς της στατιστικής και του 

δηµοσιονοµικού ελέγχου· καλεί την κυβέρνηση να επεκτείνει τις προσπάθειες της αυτές σε 
όλους τους τοµείς της διοίκησης εφαρµόζοντας µέτρα αναδιάρθρωσης και εκπαίδευσης, 
ενώ προτείνει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τοµέα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και 
στους τοµείς της κτηνιατρικής και φυτοπροστασίας· 

 

Πολωνία 
 
103. χαιρετίζει την απόφαση της νέας κυβέρνησης να επιδιώξει µε αποφασιστικότητα το 

στρατηγικό στόχο της ένταξης που παραµένει σταθερός µετά την αποκατάσταση της 
δηµοκρατίας· υποστηρίζει τις προσπάθειές της για ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων 
στο τέλος του 2002· υπενθυµίζει ότι οι διαπραγµατεύσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό και 
ότι η πραγµατική πρόκληση έγκειται στην καλή προετοιµασία των οικονοµικών 
παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών για τις συνθήκες της ελεύθερης αγοράς ώστε 
να µπορέσουν να επωφεληθούν από αυτές το ταχύτερο δυνατό τόσο σε συλλογικό όσο και 
σε ατοµικό επίπεδο· 

 
104. χαιρετίζει τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην υιοθέτηση του κοινοτικού 

κεκτηµένου· υπογραµµίζει, ωστόσο, ότι είναι σηµαντικό να επιτευχθεί η ουσιαστική 
υλοποίησή του και ότι, για να γίνει αυτό, πρέπει να επιταχυνθεί η ενίσχυση των 
διοικητικών ικανοτήτων στους κόλπους των δοµών και των θεσµών που είναι 
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επιφορτισµένοι µε την εφαρµογή του κεκτηµένου, χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες που 
προσφέρει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής· ενθαρρύνει την ενίσχυση και διεύρυνση της 
συνεργασίας µε την κοινωνία των πολιτών κατά την υλοποίηση του κεκτηµένου· 

 
105. επισηµαίνει ότι η Πολωνία έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στη µεταφορά του 

κοινοτικού κεκτηµένου όσον αφορά την ισότητα των φύλων αλλά εκφράζει τη λύπη του 
διότι η σχετική νοµοθεσία δεν προγραµµατίζεται να τεθεί σε ισχύ πριν από την 
προσχώρηση· τονίζει επίσης ότι η Πολωνία δεν έχει ακόµη δηµιουργήσει τις απαραίτητες 
θεσµικές δυνατότητες για να εξασφαλίσει την πραγµατική ισότητα των φύλων· 
αναγνωρίζει ωστόσο ότι η Πολωνία έχει δηµιουργήσει, υπό την αιγίδα του 
Πρωθυπουργού, υφυπουργείο για την ισότητα γυναικών και ανδρών· 

 
106. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στη διαδικασία ευθυγράµµισης της νοµοθεσίας 

που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις· τονίζει την ανάγκη θέσπισης µιας αποτελεσµατικής 
διαδικασίας ελέγχου των ενισχύσεων αυτών και εύρεσης, το συντοµότερο δυνατό, µιας 
ικανοποιητικής λύσης στο πρόβληµα των φορολογικών ελαφρύνσεων που χορηγούνται 
στις ειδικές οικονοµικές ζώνες, προκειµένου να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισµού και να διευκολυνθεί το κλείσιµο του συγκεκριµένου κεφαλαίου της 
διαπραγµάτευσης· 

 
107. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις στην εκταµίευση των προενταξιακών 

πόρων, και ιδίως εκείνων που παρέχονται στο πλαίσιο του SAPARD, οι οποίες οφείλονται 
στις δυσκολίες εκπλήρωσης των απαιτήσεων για την εισαγωγή επαρκών δοµών 
διαχείρισης και ελέγχου ικανών να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και τη δυνατότητα 
εντοπισµού των πόρων, δυσκολίες που αρχικά υποτιµήθηκαν από την Επιτροπή· εκτιµά ότι 
η εµπειρία που απέκτησαν οι διοικητικές αρχές στο πλαίσιο του εγχειρήµατος αυτού θα 
φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη στη διαχείριση των κοινοτικών ταµείων (διαρθρωτικών ταµείων 
και ταµείων συνοχής) για τα οποία θα είναι επιλέξιµη η Πολωνία ως κράτος µέλος της ΕΕ· 

 
108. καλεί τα κράτη µέλη να υιοθετήσουν κοινή θέση που να καθιστά δυνατή την έναρξη των 

διαπραγµατεύσεων στο κεφάλαιο της γεωργίας µε ανοιχτό πνεύµα, προσφέροντας στους 
πολωνούς αγρότες την προοπτική να παραµείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά της 
Ένωσης και δηµιουργώντας µηχανισµούς γεωργικής ανάπτυξης που αποτελούν καίριο 
µέσο για τη διασφάλιση θέσεων εργασίας και την προώθηση της διαφοροποίησης του 
εισοδήµατος στις αγροτικές περιοχές· ενθαρρύνει τις παράλληλες προσπάθειες της 
κυβέρνησης µε στόχο την επιτάχυνση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στο σηµαντικό 
αυτό κλάδο της πολωνικής οικονοµίας· υποστηρίζει τις εκατέρωθεν προσπάθειες να βρεθεί 
µια ισορροπηµένη λύση µεριµνώντας ώστε να µην υποταγεί το γενικό συµφέρον της 
διαδικασίας στα συµφέροντα ενός και µόνο τοµέα· 

 
109. θεωρεί ουσιαστικής σηµασίας τη βελτίωση της ενηµέρωσης σχετικά µε τη διεύρυνση η 

οποία πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο αντικειµενική και διεξοδική και να απευθυνθεί 
σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσµού, ώστε να µπορέσει η πολωνική κοινή γνώµη να 
διαµορφώσει, µέχρι το δηµοψήφισµα της ένταξης, µια καλά τεκµηριωµένη άποψη για τα 
πλεονεκτήµατα και τις υποχρεώσεις που η ένταξη αυτή συνεπάγεται· καλεί τις πολωνικές 
αρχές να συντονιστούν µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ουσιαστική εφαρµογή της 
επικοινωνιακής στρατηγικής· 
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110. διαπιστώνει µε ανησυχία το υψηλό ποσοστό της ανεργίας (18,1% του ενεργού πληθυσµού 
τον Μάρτιο του 2002), ενώ το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και 
άλλων µειονοτικών οµάδων είναι αισθητά υψηλότερο µε κίνδυνο να ενταθεί το φαινόµενο 
εξαθλίωσης της πολωνικής κοινωνίας και να πληγεί η οικονοµική και κοινωνική συνοχή· 
χαιρετίζει τα µέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στις 29 Ιανουαρίου 2002 στο νέο 
οικονοµικό της πρόγραµµα, τα οποία προσφέρουν νέα κίνητρα στις ΜΜΕ και 
ενθαρρύνουν την πρόσληψη νέων πτυχιούχων· εκφράζει την ευχή να επιτευχθεί συµφωνία 
µεταξύ εργατικών σωµατείων και κυβέρνησης για την τροποποίηση του εργατικού κώδικα 
µε στόχο τη µεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς εργασίας· 

 
111. διαπιστώνει το µεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα και την επιβράδυνση του ρυθµού 

ανάπτυξης, γεγονός που επιτάσσει την επανεξισορρόπηση των µακροοικονοµικών 
πολιτικών· υπογραµµίζει εντούτοις τα εξαιρετικά αποτελέσµατα στο εξωτερικό εµπόριο 
και τη µείωση του εµπορικού ελλείµµατος στις ανταλλαγές µε την ΕΕ, γεγονός που 
αποδεικνύει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πολωνικών εξαγωγών· 

 
112. υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα ενός νοµικού πλαισίου που θα χαρακτηρίζεται από 

σταθερότητα και διαφάνεια για τη διευκόλυνση των άµεσων ξένων επενδύσεων και καλεί 
τις πολωνικές αρχές να ολοκληρώσουν τη σχετική νοµοθεσία βελτιώνοντας τη νοµική 
ασφάλεια· 

 
113. υπογραµµίζει τη σηµασία µιας ικανής και ανεξάρτητης δηµόσιας διοίκησης· ενθαρρύνει 

τις πολωνικές αρχές να συνεχίσουν τις απαραίτητες προσπάθειες εκπαίδευσης των 
υπαλλήλων και να επιταχύνουν την υλοποίηση του «νόµου δηµόσιας διοίκησης» 
αποφεύγοντας, όσο είναι δυνατόν, τα µέτρα παρέκκλισης που ενδέχεται να θέσουν σε 
κίνδυνο τις προσπάθειες που έχουν ήδη συµφωνηθεί στον τοµέα αυτό, ώστε η δηµόσια 
διοίκηση να έχει στη διάθεσή της επαρκή αριθµό καταρτισµένων υπαλλήλων το 
συντοµότερο δυνατό· 

 
114. εκφράζει την ανησυχία του για ορισµένες αµφισβητούµενες πτυχές του νέου σχεδίου 

νόµου για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο που εξετάζει αυτή τη στιγµή του Κοινοβούλιο 
και το οποίο έχει δεχθεί την κριτική του Προέδρου και µπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικό 
βαθµό επιρροής της κυβέρνησης στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης· καλεί τους πολωνούς 
νοµοθέτες να εξασφαλίσουν την πλήρη διατήρηση, στο πλαίσιο του νέου νόµου, της 
ανεξαρτησίας και του πλουραλισµού των µέσων µαζικής ενηµέρωσης·  

 
115. χαιρετίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες του προέδρου της Πολωνίας και της πολωνικής 

διπλωµατίας στον τοµέα της καταπολέµησης της τροµοκρατίας (διασκέψεις των προέδρων 
των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τον περασµένο Νοέµβριο, τις οποίες 
ακολούθησαν και άλλες εκδηλώσεις), την ενεργή συµµετοχή της Πολωνίας στα φόρουµ 
περιφερειακής συνεργασίας (Visegrad, Συµβούλιο των Κρατών της Βαλτικής, 
Κεντροευρωπαϊκή Πρωτοβουλία), τη στήριξη των θέσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της 
ΚΕΠΠΑ και την προσοχή που δίνει στις καλές σχέσεις µε τους εξ ανατολών γείτονές της, 
η οποία εκφράζεται στην ενισχυµένη πολιτική και οικονοµική συνεργασία µε τη Ρωσία και 
την Ουκρανία, η οποία µπορεί να προδιαγράψει την προς ανατολάς διάσταση της 
διευρυµένης Ένωσης· 
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Σλοβακία 
 
116. πιστεύει ότι, µε το σηµερινό ρυθµό των διαπραγµατεύσεων, η Σλοβακία µπορεί να 

αποτελέσει µέρος του πρώτου κύµατος της διεύρυνσης· ενθαρρύνει όλα τα πολιτικά 
κόµµατα να στηρίξουν την κυβέρνηση στη διατήρηση της κεκτηµένης ώθησης ώστε να 
µην παρατηρηθεί επιβράδυνση λόγω της προεκλογικής περιόδου που έχει ήδη αρχίσει· 
προσδοκά ότι το αποτέλεσµα των εκλογών αυτών θα οδηγήσει γρήγορα στη δηµιουργία 
µιας νέας κυβέρνησης που θα µπορεί να συνεργαστεί µε την ΕΕ στο ίδιο θετικό πνεύµα µε 
την τωρινή κυβέρνηση· υποστηρίζει τις δραστηριότητες των ΜΚΟ που αποβλέπουν στην 
κινητοποίηση των ψηφοφόρων εν όψει των επικείµενων βουλευτικών εκλογών· 

 
117. αποδοκιµάζει, ως εκ τούτου, τη στάση ορισµένων κοµµάτων της αντιπολίτευσης που 

εξακολουθούν να απέχουν από κοινοβουλευτικές θέσεις όπως οι προεδρίες επιτροπών που 
τους παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο κοινοβουλευτικών διαδικασιών· 

 
118. χαιρετίζει τα βήµατα που έχουν γίνει σε συνταγµατικό επίπεδο για την ενίσχυση της 

ανεξαρτησίας και της αποτελεσµατικότητας της δικαστικής εξουσίας, καθώς και της 
διαφάνειας των δικαστικών διαδικασιών, και για τη θέσπιση διατάξεων µε στόχο τη 
διευκόλυνση της µεταφοράς της νοµοθεσίας της ΕΕ· ζητεί να αναληφθούν περαιτέρω 
νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την ταχεία υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων ώστε να 
αποκτήσει η Σλοβακία το σύγχρονο δικαστικό σύστηµα που της είναι απαραίτητο· 

 
119. χαιρετίζει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να καταπολεµήσει την εκτεταµένη 

ακόµη διαφθορά, συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης του νόµου για τη σύγκρουση 
συµφερόντων· επιδοκιµάζει τις νοµοθετικές και διοικητικές µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη 
υλοποιηθεί και προτρέπει τη Σλοβακία να ενισχύσει την εφαρµογή της πολιτικής αυτής σε 
όλα τα επίπεδα· χαιρετίζει την επιτυχή συµµετοχή της Σλοβακίας στην Οµάδα κρατών για 
την καταπολέµηση της διαφθοράς του Συµβουλίου της Ευρώπης (GRECO)·  

 
120. επιδοκιµάζει τη θέσπιση τα τελευταία χρόνια από τη Σλοβακία των αναγκαίων νοµικών 

µέσων για την εγγύηση και προώθηση των µειονοτικών δικαιωµάτων σε όλα τα επίπεδα 
της κρατικής οργάνωσης και υποστηρίζει την Σλοβακία στην προσπάθειά της να 
εξασφαλίσει την πραγµατική εφαρµογή αυτών των µέσων· στηρίζει την κυβέρνηση στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της σε σχέση µε τους Ροµ, σε στενότερη διαβούλευση µε τους 
ενδιαφερόµενους πληθυσµούς και συµµετοχή τους, ιδιαίτερα την αύξηση των 
προσπαθειών της για βελτίωση της κατάστασης στους τοµείς της στέγασης και της 
εκπαίδευσης·  

 
121. καλεί τους Ροµ να δραστηριοποιηθούν και να συµµετάσχουν µε όλες τις δυνάµεις τους 

στον καθορισµό των λεπτοµερειών της διαδικασίας, καθώς και να βελτιώσουν τις 
ικανότητες αυτοοργάνωσής τους, ώστε να προαγάγουν µε αποτελεσµατικότητα τα 
πολιτικά τους αιτήµατα· 

 
122. καλεί την κυβέρνηση να καταρτίσει πρόγραµµα για τη βελτίωση της εφαρµογής του 

γλωσσικού νόµου του 1999, σύµφωνα µε τον οποίο παρέχεται οικονοµική στήριξη στις 
περιοχές όπου κατοικεί πληθυσµός µειονοτικής γλώσσας σε ποσοστό 20% ή ανώτερο, 
προκειµένου να ενηµερωθούν οι πολίτες για τα γλωσσικά τους δικαιώµατα· 
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123. διαπιστώνει την έλλειψη εξειδικευµένου διδακτικού προσωπικού για τις µειονοτικές 
γλώσσες· θεωρεί κατά συνέπεια ότι η κυβέρνηση πρέπει να διπλασιάσει τις προσπάθειες 
στον τοµέα της κατάρτισης εκπαιδευτών, εφαρµόζοντας π.χ. στην πράξη τις υπάρχουσες 
προτάσεις που προβλέπουν τη δηµιουργία ενός τµήµατος για την κατάρτιση των 
διδασκόντων την ουγγρική γλώσσα στο Πανεπιστήµιο Constantin, στη Νίτρα·  

 
124. λαµβάνει υπό σηµείωση τα νέα µέτρα που έλαβε η κυβέρνηση της Σλοβακίας για να 

αποτρέψει την βίαια συµπεριφορά των αστυνοµικών, µεταξύ των οποίων η θέσπιση 
υποχρεωτικών ψυχολογικών τεστ κατά την πρόσληψη αστυνοµικών υπαλλήλων, οι 
αυστηρότερες εργασιακές απαιτήσεις και η βελτίωση της διδακτέας ύλης στις 
προπαρασκευαστικές ακαδηµίες· ωστόσο, ζητεί από την κυβέρνηση της Σλοβακίας να 
εξασφαλίσει την αποτελεσµατική εφαρµογή των εν λόγω µέτρων προκειµένου να 
προληφθούν µελλοντικά περιστατικά εξευτελιστικής µεταχείρισης από την αστυνοµία, 
ιδίως προς ορισµένα µέλη µειονοτικών οµάδων· 

 
125. αποδοκιµάζει το γεγονός ότι η θέσπιση του νόµου περί ουγγρικής ιθαγένειας είχε ως 

αποτέλεσµα την επιδείνωση των σχέσεων της Σλοβακίας µε την Ουγγαρία· εκφράζει την 
ανησυχία του για την απουσία διαβούλευσης από την αρχή, γεγονός που έχει δηµιουργήσει 
ένα κλίµα που δεν ευνοεί το συµβιβασµό· πιστεύει ακράδαντα ότι δεν µπορεί να υπάρξει 
µονοµερής λύση στο πρόβληµα αυτό και ότι οι Ούγγροι που διαµένουν µόνιµα στη 
Σλοβακία είναι πάνω απ� όλα σλοβάκοι υπήκοοι· 

 
126. συµφωνεί µε την εκτίµηση της Επιτροπής ότι η Σλοβακία είναι µια λειτουργική οικονοµία 

της αγοράς· στηρίζει το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης της κυβέρνησης· χαιρετίζει, πιο 
συγκεκριµένα, τη συνεχιζόµενη ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού τοµέα που είναι κρίσιµης 
σηµασίας για τη βελτίωση της χρηµατοπιστωτικής βάσης της σλοβακικής οικονοµίας· 
καλεί την κυβέρνηση να συνεχίσει τη συνετή σφιχτή δηµοσιονοµική πολιτική που 
ακολουθεί για τη συγκράτηση του ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών· καλεί την 
κυβέρνηση να λάβει µέτρα για τη βελτίωση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας µε 
στόχο τη µείωση της ανεργίας και των περιφερειακών αποκλίσεων στα ποσοστά ανεργίας· 

 
127. χαιρετίζει την ικανοποιητική πρόοδο της διαδικασίας ευθυγράµµισης της Σλοβακίας µε το 

κεκτηµένο σε όλους τους τοµείς, ιδίως δε στους τοµείς της ελεύθερης διακίνησης των 
εµπορευµάτων, του εταιρικού δικαίου, της προστασίας των καταναλωτών, της κοινωνικής 
πολιτικής και της απασχόλησης, καθώς και του δηµοσιονοµικού ελέγχου· καλεί την 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να προωθήσουν την εναρµόνιση στους τοµείς της 
αµοιβαίας αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, των δικαιωµάτων εγκατάστασης, της 
γεωργίας, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων· 

 
128. ζητεί επιµόνως από τη σλοβακική κυβέρνηση να εξασφαλίσει καλώς λειτουργούντα και 

ασφαλή σύνορα µε την Ουκρανία, σύµφωνα µε τη Συµφωνία του Schengen· 
 
129. χαιρετίζει το γεγονός ότι έχει σηµειωθεί πρόοδος στη µεταρρύθµιση της δηµόσιας 

διοίκησης µε τη θέσπιση ενός νοµοθετικού πλαισίου το οποίο προβλέπει το χωρισµό της 
Σλοβακίας σε περιφέρειες, την εγκαθίδρυση αυτοδιοικούµενων περιφερειών, την 
αποκέντρωση και τη µεταφορά αρµοδιοτήτων από το κράτος στις περιφέρειες· καλεί την 
κυβέρνηση να δώσει πραγµατικά µέσα στις περιφερειακές και τοπικές αρχές 
αυτοδιοίκησης προκειµένου να τις διευκολύνει στο έργο τους· επαναλαµβάνει, ωστόσο, 
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ότι η περαιτέρω πρόοδος στην κατεύθυνση της δηµιουργίας των κατάλληλων δοµών για τη 
προπαρασκευή και την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταµείων και των ταµείων συνοχής 
πολύ πριν από την ένταξη έχει ζωτική σηµασία για την αύξηση των ικανοτήτων 
απορρόφησης· χαιρετίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει δεσµευθεί για την πρόσληψη 
άνω των 1000 νέων υπαλλήλων σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε το κεκτηµένο και 
στηρίζει την κυβέρνηση στη συνέχιση της πορείας αυτής που έχει ως στόχο την ενίσχυση 
των διοικητικών ικανοτήτων, κυρίως στους τοµείς της εποπτείας των οικονοµικών 
υπηρεσιών, των κρατικών ενισχύσεων, του περιβάλλοντος, των µεταφορών, της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να ενισχύσει τις 
ικανότητες επιβολής, κυρίως στους τοµείς της πολιτικής ανταγωνισµού και του εταιρικού 
δικαίου· 

 
130. καλεί τις Σλοβακικές αρχές και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι τα προγράµµατα 

υποδοµής που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ συµβιβάζονται πλήρως µε τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ· 

 
131. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της για τη µείωση των 

περιφερειακών διαφορών, ιδίως µεταξύ του Ανατολικού και του ∆υτικού τµήµατος της 
χώρας· καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει έργα και σχέδια υποδοµής, 
συµπεριλαµβανοµένης της υποδοµής µεταφορών, έτσι ώστε να αντιµετωπισθούν καλύτερα 
οι εν λόγω διαφορές κατά οικονοµικά αποδοτικό και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, 
σύµφωνα µε τους στόχους της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ· 

Σλοβενία 
 
132. χαιρετίζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει στις προετοιµασίες για 

την ένταξη στην ΕΕ· προσδοκά ότι οι προσπάθειες της Σλοβενίας θα έχουν ως κατάληξη 
την ταχύτερη δυνατή ένταξη στην ΕΕ· χαιρετίζει την ουσιαστική πρόοδο της Σλοβενίας 
στις διαπραγµατεύσεις όπου έχει ήδη κλείσει 26 κεφάλαια· 

 
133. χαιρετίζει τις προόδους της Σλοβενίας στον εκσυγχρονισµό του δικαστικού της 

συστήµατος και, ιδιαίτερα, στον αγώνα κατά των καθυστερήσεων στην εκδίκαση των 
υποθέσεων· καλεί την κυβέρνηση να προβεί σε µεταρρυθµίσεις στη διαδικασία για το 
κτηµατολόγιο, προκειµένου να επιτευχθεί ανάλογη πρόοδος και στον τοµέα αυτό· 

 
134. καλεί τη Σλοβενία να υιοθετήσει, όπως ήδη προβλέπεται, το αναγκαίο νοµοθετικό πλαίσιο 

για τη δηµιουργία µιας ανεξάρτητης, επαγγελµατικής και υποκείµενης σε έλεγχο δηµόσιας 
διοίκησης· 

 
135. χαιρετίζει τις προόδους της κυβέρνησης όσον αφορά στην ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού 

τοµέα· καλεί την κυβέρνηση να επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση στον ασφαλιστικό τοµέα 
και να συνεχίσει να µειώνει τη συνολική κυριαρχία του δηµόσιου τοµέα στην οικονοµία 
µέσω ιδιωτικοποιήσεων· καλεί την κυβέρνηση να καθορίσει µε σαφή και διαφανή τρόπο 
τα πραγµατικά δικαιώµατα λήψης αποφάσεων στις ιδιωτικοποιηµένες τράπεζες· 

 
136. καλεί τις σλοβενικές αρχές να αναζητήσουν βιώσιµες λύσεις για την παροχή ουσιαστικών 

και αποτελεσµατικών διαδικασιών εισόδου και εξόδου των εταιρειών από την αγορά, 
ενισχύοντας περαιτέρω την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί πτωχεύσεων· 
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137. χαιρετίζει τη σταθερή πρόοδο της Σλοβενίας στην υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου 

σε όλους σχεδόν τους τοµείς· τονίζει ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθµοί στους τοµείς 
της κοινωνικής πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων κατά των διακρίσεων και του 
κοινωνικού αποκλεισµού των ταχυδροµικών υπηρεσιών και του κρατικού εσωτερικού 
δηµοσιονοµικού ελέγχου· 

 
138. καλεί την κυβέρνηση να καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες για την ενίσχυση της 

νοµοθετικής ευθυγράµµισης και της διοικητικής ικανότητας στον τοµέα της περιφερειακής 
πολιτικής και του συντονισµού των διαρθρωτικών µέσων· υπενθυµίζει στη Σλοβενία ότι 
πρέπει να εγκαθιδρύσει το συντοµότερο δυνατό τις απαιτούµενες δοµές προκειµένου να 
µπορέσει να επωφεληθεί από τα ταµεία της ΕΕ και να διασφαλίσει τη σωστή διαχείριση 
και το δηµοσιονοµικό έλεγχό τους· ζητεί, εξάλλου, από τα κράτη µέλη να επιδείξουν 
ευελιξία στις διαπραγµατεύσεις ώστε να δώσουν στη Σλοβενία τη δυνατότητα να 
καταλήξει στην αποτελεσµατικότερη και λιγότερο γραφειοκρατική λύση για την 
περιφερειακή διαχείριση της σλοβενικής επικράτειας ακόµη και αν η Σλοβενία αποφασίσει 
να θεσπίσει µία ενιαία στατιστική περιφέρεια· 

 
139. επισηµαίνει ότι η εφαρµογή του κεκτηµένου έχει προχωρήσει αλλά χρειάζεται ενίσχυση 

στον τοµέα της γεωργίας· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για τις 
γεωργικές ποσοστώσεις στη Σλοβενία πρέπει να επανεξεταστούν· 

 
140. καλεί τη Σλοβενία να συνεχίσει να επιδιώκει την επίλυση όλων των εκκρεµών ζητηµάτων 

µε την Κροατία σύµφωνα µε την παράγραφο 4 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου του Ελσίνκι· χαιρετίζει τις προόδους που σηµειώθηκαν πέρυσι· 

 
141. στηρίζει τις προσπάθειες των µεγάλων κοµµάτων του κοινοβουλίου για ένταξη στο ΝΑΤΟ 

και χαιρετίζει τη θετική αξιολόγηση του επικεφαλής της οµάδας εµπειρογνωµόνων του 
ΝΑΤΟ σχετικά µε το βαθµό ετοιµότητας της Σλοβενίας να γίνει µέλος του· 

 
 
Χώρες µε στόχο την ένταξη µετά το 2004 
 

Βουλγαρία 
 
142. επιδοκιµάζει την κυβέρνηση για τη διαρκή πρόοδο στην κατεύθυνση της ένταξης στην ΕΕ· 

χαιρετίζει την έµφαση που δίδεται στην οικονοµία, τις στρατηγικές της για τη διοικητική 
και δικαστική µεταρρύθµιση και την καταπολέµηση της διαφθοράς, καθώς και την 
επιβολή πιο αποτελεσµατικών συνοριακών ελέγχων, ως δείγµατα της ισχυρής βούλησης 
της κυβέρνησης· χαιρετίζει τη δέσµευση του Προέδρου και του Πρωθυπουργού για τη 
διασφάλιση µιας στενής και εποικοδοµητικής σχέσης εργασίας· 

 
143. αντιλαµβάνεται ότι η στρατηγική επίσπευσης της ολοκλήρωσης των ενταξιακών 

διαπραγµατεύσεων, την οποία κατέθεσε πρόσφατα η κυβέρνηση στο κοινοβούλιο, 
καταδεικνύει τις φιλοδοξίες της χώρας και τη σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζει το 
στόχο της ένταξης στην ΕΕ· σηµειώνει την ανησυχία της Βουλγαρίας να µη «µείνει πίσω» 
στη διαδικασία ένταξης· υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει σαφές µήνυµα υπό τη 
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µορφή χρονοδιαγράµµατος που δεν επιδέχεται παρερµηνείες, που θα συνοδεύεται από 
προενταξιακή ενίσχυση, έως το Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο 2002· 

 
144. επιδοκιµάζει τη Βουλγαρία για τη διαρκή συµβολή της στη διασφάλιση της σταθερότητας 

στην περιοχή, συγκεκριµένα για τη συµµετοχή της στη ∆ιεθνή ∆ύναµη Ασφαλείας στο 
Κοσσυφοπέδιο (KFOR) και στην Πολυεθνή ∆ύναµη Σταθεροποίησης (SFOR) και 
επιδοκιµάζει την υποψηφιότητά της για ένταξη στο ΝΑΤΟ· αναγνωρίζει το ρόλο που 
διαδραµατίζει η Βουλγαρία στον αγώνα κατά της τροµοκρατίας µετά την 11η 
Σεπτεµβρίου, λόγου χάρη, µε τη συµµετοχή της στη ∆ιεθνή ∆ύναµη Συνδροµής για την 
ασφάλεια (ISAF) στο Αφγανιστάν· 

 
145. αναγνωρίζει ότι η Βουλγαρία έχει διατηρήσει ένα επίπεδο µακροοικονοµικής 

σταθερότητας και, επίσης, ότι το προηγούµενο έτος είχε να επιδείξει θετικά αποτελέσµατα 
στην οικονοµία, µε ρυθµό αύξησης του ΑΕγχΠ της τάξης του 4,5% και πρόβλεψη της 
τάξης του 4% για το 2002· διατυπώνει µε ικανοποίηση την ελκυστικότητα της Βουλγαρίας 
για τους άµεσους ξένους επενδυτές· σηµειώνει την πρόβλεψη του οργανισµού 
ιδιωτικοποιήσεων ότι το 80% των κρατικών επιχειρήσεων θα έχουν πωληθεί έως το τέλος 
του 2003· χαιρετίζει την έγκριση του τροποποιηµένου νόµου περί ιδιωτικοποιήσεων και 
ζητεί επιµόνως να υπάρξει µεγαλύτερη διαφάνεια και ποιότητα στο πρόγραµµα 
ιδιωτικοποιήσεων· 

 
146. επισηµαίνει ότι η Βουλγαρία κατέχει την τρίτη θέση στην απορρόφηση προενταξιακών 

πόρων της ΕΕ· επισηµαίνει, ωστόσο, µε ανησυχία ότι διαθέσιµα κεφάλαια δεν έχουν 
δαπανηθεί και ότι πρέπει να υπερπηδηθούν τα γραφειοκρατικά εµπόδια στην 
προπαρασκευή των έργων, είτε αυτά προέρχονται από την Επιτροπή είτε από τις 
βουλγαρικές αρχές· επίσης, ζητεί την ενίσχυση των διοικητικών δυνατοτήτων στο 
εσωτερικό της Βουλγαρίας για τη διαχείριση των κεφαλαίων αυτών· θεωρεί ότι η βοήθεια 
είναι σκόπιµο να εστιαστεί σε έργα υποδοµής που θα έχουν µακροπρόθεσµα οφέλη για τη 
Βουλγαρία· ζητά από την Επιτροπή µια πρόσθετη διεξοδική ανάλυση της χρηµατοδότησης 
από την ΕΕ έργων και προγραµµάτων σε σχέση µε τα ανωτέρω· 

 
147. χαιρετίζει την έγκριση από τη βουλγαρική κυβέρνηση της από µακρού αναµενόµενης 

Ενεργειακής Στρατηγικής και ευελπιστεί ότι αυτή θα ικανοποιήσει τις οικονοµικές, 
βιοµηχανικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της χώρας· ζητεί την έγκαιρη υλοποίηση της 
στρατηγικής αυτής, λαµβάνοντας υπόψη τη µελέτη της ∆ιεθνούς Τράπεζας που 
δηµοσιεύθηκε τον Νοέµβριο του 2001, και των ευρέων προοπτικών για εξοικονόµηση 
ενέργειας· αναγνωρίζει ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί αυτή τη στιγµή την κύρια 
ηλεκτροπαραγωγό πηγή στη Βουλγαρία, η οποία όχι µόνο ικανοποιεί τις εγχώριες ανάγκες 
αλλά επιτρέπει και την κερδοφόρο εξαγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος· 

 
148. γνωρίζει ότι το κλείσιµο των µονάδων του πυρηνικού σταθµού του Κοζλοντούϊ, σύµφωνα 

µε την κοινή δήλωση προθέσεων του Νοεµβρίου 1999, έχει προχωρήσει σηµαντικά, καθώς 
οι µονάδες 1 και 2 προβλέπεται να κλείσουν έως το τέλος του 2002· έχει επίγνωση της 
ισχυρής βούλησης στο εσωτερικό της Βουλγαρίας, καθώς και της πραγµατογνωµοσύνης, 
υπέρ της παράτασης λειτουργίας των µονάδων 3 και 4, δεδοµένης µάλιστα της επένδυσης 
σε βελτιωµένα µέτρα ασφαλείας και της επίπτωσης που θα είχε το κλείσιµο στην 
απασχόληση της περιοχής, στα έσοδα σε συνάλλαγµα και στη συνολική ενεργειακή 
παραγωγική ικανότητα· προς τούτο, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Βουλγαρία να 



PE 309.662 30/142 RR\469983EL.doc 

EL 

καταλήξουν σε µια τελική συµφωνία για το µέλλον των µονάδων αυτών, µε ανοιχτό 
πνεύµα, λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και συστάσεις των επικείµενων 
επιθεωρήσεων του ∆ΟΑΕ και δίνοντας παράλληλα εξαιρετικά µεγάλη σηµασία στις 
αµιγείς παραµέτρους ασφαλείας· αναγνωρίζει την ανάγκη αυξηµένης ενίσχυσης για τον 
εκσυγχρονισµό των µονάδων 5 και 6· σε κάθε περίπτωση καλεί τη Βουλγαρία να συστήσει 
έναν πλήρως ανεξάρτητο κανονιστικό φορέα για την πυρηνική ενέργεια και να εκθέσει τις 
δράσεις που προτίθεται να αναλάβει για την υποκατάσταση ενδεχόµενων απωλειών 
παραγωγικής ικανότητας· 

 
149. επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς τη Βουλγαρική κυβέρνηση να καταργήσει διατάξεις 

του ποινικού κώδικα που εισάγουν διακρίσεις εναντίων οµοφυλοφίλων και λεσβιών και 
ιδίως το άρθρο 157, διάταξη η οποία έχει κηρυχθεί, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αντίθετη προς την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων· 

 
150. προσυπογράφει την πρόταση της κυβέρνησης για τη σύνταξη ενός συνολικού νοµοσχεδίου 

κατά των διακρίσεων· υπογραµµίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ανάγκη για µια στοχοθετηµένη προσέγγιση και ένα πλαίσιο που θα καλύπτει τους 
προβληµατικούς τοµείς που επισηµάνθηκαν σε πρόσφατες εκθέσεις της ΕΕ και του ΕΚ 
(όπως τα δικαιώµατα των παιδιών σε ιδρύµατα, των οµοφυλόφιλων και των αναπήρων)· 
ζητεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος στην εφαρµογή του προγράµµατος-πλαισίου για 
την ένταξη των Ροµ, πέρα από τις συµβολικές χειρονοµίες, και σε στενότερη διαβούλευση 
και εταιρική σχέση µε τον ενδιαφερόµενο πληθυσµό· 

 
151. επισηµαίνει ότι η Βουλγαρία έχει ανοίξει όλα τα κεφάλαια της διαπραγµάτευσης και ότι 

έχει κλείσει προσωρινά 17 κεφάλαια· κατανοεί τις δυσκολίες που καλείται να 
αντιµετωπίσει η Βουλγαρία στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης και επισηµαίνει ότι είναι 
πάντοτε δύσκολο να διατηρηθεί αµείωτη η εµπιστοσύνη και η στήριξη του λαού στα 
αναγκαία µεταρρυθµιστικά µέτρα· υπογραµµίζει, ως εκ τούτου, την επιτακτική ανάγκη να 
µετουσιωθεί η µακροοικονοµική πρόοδος σε απτά οικονοµικά οφέλη και υψηλότερα 
επίπεδα κοινωνικής ευηµερίας για το λαό· προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν αναγκαίο να 
ενισχυθούν τα µέτρα που αφορούν την ισότητα, την καταπολέµηση της ανεργίας, της 
φτώχειας και της περιθωριοποίησης µε τη θέσπιση ενεργών δράσεων για την απασχόληση, 
τις παροχές και την κοινωνική κάλυψη υψηλότερου επιπέδου· 

 
152. αναγνωρίζει ότι πολλές από τις αναγκαίες στρατηγικές και σχέδια δράσης για τη 

διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ υφίστανται ήδη, αλλά επισηµαίνει ότι 
πρέπει εφεξής να υποστηριχθούν µε τη θέσπιση νοµοθεσίας και την ταχεία, ουσιαστική 
υλοποίηση· 

 

Ρουµανία 
 
153. χαιρετίζει την πολιτική δέσµευση της Ρουµανίας, όπως αποτυπώθηκε στο Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο του Λάκεν, για τη διαµόρφωση των συνθηκών που απαιτούνται για το άνοιγµα 
όλων των υπόλοιπων κεφαλαίων της διαπραγµάτευσης εντός του 2002, καθώς και το 
στόχο που έχει θέσει για το κλείσιµο όλων των κεφαλαίων ώστε να ολοκληρωθούν οι 
διαπραγµατεύσεις έως το τέλος του 2003 ή, το αργότερο, έως τον Ιούνιο του 2004· 
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επισηµαίνει ότι αυτός ο αξιέπαινος στόχος αποτελεί, πράγµατι, µεγάλη πρόκληση για τη 
Ρουµανία· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τη Ρουµανία να επιταχύνει την ουσιαστικής σηµασίας 
διαδικασία προσαρµογής στα πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα και µε τις προσδοκίες του ρουµανικού λαού· χαιρετίζει το 
ειδικό πρόγραµµα της κυβέρνησης για επιτάχυνση της προσχώρησης και της 
προπαρασκευής των διαπραγµατεύσεων· 

 
154. επισηµαίνει ότι οι προκλήσεις αυτές µπορούν εύκολα να επιτευχθούν εφόσον υπάρξει 

στενή συνεργασία µε τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· πιστεύει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη γεφύρωση του 
χάσµατος µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κύµατος της τρέχουσας διαδικασίας 
διεύρυνσης, όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος πτώσης του ηθικού των πολιτών· πιστεύει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο λήψης ειδικών µέτρων που θα 
γεφυρώσουν το χάσµα αυτό, ώστε να βοηθηθεί η Ρουµανία στα τελικά βήµατα προς την 
ένταξη· 

 
155. χαιρετίζει τις βελτιώσεις που έχει επιφέρει η Ρουµανία, όπως προσδιορίστηκαν από την 

Επιτροπή στην τακτική έκθεσή της τον Νοέµβριο 2001, και ιδιαίτερα τη νέα νοµοθεσία σε 
σχέση µε τις κρατικές προµήθειες, την κατάργηση των διακρίσεων κατά των σεξουαλικών 
µειονοτήτων, την επιστροφή περιουσίας και την αντιµετώπιση των αιτούντων άσυλο και 
των προσφύγων, καθώς και την έναρξη των ιδιωτικοποιήσεων και των προσαρµογών 
τιµών στον τοµέα της ενέργειας· 

 
156. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εφαρµόσει την στρατηγική της για τους Ροµ, ιδίως για τη 

βελτίωση των συνθηκών στέγασης και εκπαίδευσης, σε στενή συνεργασία µε τους 
εκπροσώπους των Ροµ και τον ενδιαφερόµενο πληθυσµό· 

 
157. επισηµαίνει, ωστόσο, ότι στην έκθεση αυτή η Επιτροπή υπογραµµίζει, σύµφωνα και µε το 

ψήφισµα του Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2001, την επιτακτική ανάγκη για 
σηµαντικές βελτιώσεις στη διοικητική ικανότητα της Ρουµανίας, για επίλυση του 
ενδηµικού προβλήµατος της διαφθοράς, την επιτακτική ανάγκη για µια στρατηγική 
µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης και για αποσύνδεσή της από την πολιτική, καθώς 
και για την επεξεργασία και εφαρµογή ενός συνολικού δηµοσιονοµικού ελέγχου των 
κρατικών κεφαλαίων, µεταξύ αυτών και των διαχειριζόµενων στο πλαίσιο της 
προενταξιακής ενίσχυσης της ΕΕ (λογιστικά συστήµατα και συστήµατα ελέγχου)· 

 
158. υπογραµµίζει ότι, παρά την πρόοδο που σηµειώθηκε στην καταπολέµηση της διαφθοράς, 

το δικαστικό σύστηµα της Ρουµανίας εξακολουθεί να παρουσιάζει δικονοµικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να ενθαρρύνει τη διαφθορά και να παρεµποδίζει την τιµωρία των δικαστών· 
σηµειώνει την αύξηση των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, η οποία ενδέχεται να 
έρχεται σε σύγκρουση µε τις αρχές του κράτους δικαίου· σηµειώνει µε ανησυχία ότι στη 
Ρουµανία πολλοί άνθρωποι δεν µπορούν να ζήσουν µε το µισθό τους, γεγονός που τους 
ωθεί στη διαφθορά· 

 
159. πιστεύει ότι ο ρουµανικός λαός θα στηρίξει πλήρως την κυβέρνηση στις µακρόπνοες και 

επίπονες µεταρρυθµίσεις για την καταπολέµηση της διαφθοράς, καθώς αυτό επηρεάζει 
δυσµενώς όλους τους τοµείς του δηµόσιου βίου, όπως η υγεία και η εκπαίδευση και οι 
παρεχόµενες από αυτές υπηρεσίες· χαιρετίζει, συνεπώς, τη δηµιουργία, τον ∆εκέµβριο του 
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2002, µιας εθνικής εισαγγελίας για την καταπολέµηση της διαφθοράς, πρωτοβουλία που 
αποτελεί σηµαντικό βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση· 

 
160. επισηµαίνει τη συµφωνία που επετεύχθη µε το ∆ΝΤ για την οικονοµική σταθεροποίηση· 

πιστεύει ότι η εφαρµογή της θα είναι επαχθής για το λαό, παρά τις έντονες προσπάθειες 
για µείωση του πληθωρισµού και την απτή πρόοδο των ιδιωτικοποιήσεων· προσδοκά, 
ωστόσο, ότι η ρουµανική κυβέρνηση διαθέτει την πολιτική βούληση και την ισχυρή 
ηγεσία που απαιτείται για την επιβολή της αναγκαίας δηµοσιονοµικής πειθαρχίας στον 
τοµέα της ενέργειας και σε άλλες ζηµιογόνες κρατικές επιχειρήσεις και ότι η εκταµίευση 
της δεύτερης δόσης της συµφωνίας µε το ∆ΝΤ θα πραγµατοποιηθεί µε σωστό τρόπο· 

 
161. εκφράζει τη διαρκή ανησυχία του για την έλλειψη ανεξαρτησίας και αµεροληψίας της 

δικαστικής εξουσίας, η οποία δεν απολαµβάνει την εµπιστοσύνη του ρουµανικού λαού· 
συµµερίζεται την ανησυχία της Επιτροπής σχετικά µε την επέκταση του δικαιώµατος του 
Γενικού Εισαγγελέα να ασκεί έκτακτες εφέσεις κατά δικαστικών αποφάσεων, δικαίωµα το 
οποίο έχει χρησιµοποιηθεί ακόµα και σε υποθέσεις του αστικού δικαίου· εµµένει στην 
ανάγκη για ταχεία αναθεώρηση του ποινικού κώδικα και για επιβολή ελέγχων στις 
εξαγωγές όπλων, καθώς και για ενίσχυση των ευθυνών της αστυνοµίας έναντι των 
πολιτών· εκφράζει ανησυχία για τις συνεχείς αναφορές περιστατικών κατάχρησης 
εξουσίας από την αστυνοµία και την ανεπάρκεια των αρχών έναντι της οικιακής βίας και 
του εµπορίου γυναικών και παιδιών· καλεί την κυβέρνηση να διπλασιάσει τις προσπάθειές 
της για βελτίωση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων και της θέσης των αστυνοµικών 
δυνάµεων και του συστήµατος κυρώσεων· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τις 
καταπατήσεις των ελευθεριών των µέσων µαζικής ενηµέρωσης· 

 
162. ζητεί µε έµφαση από την κυβέρνηση της Ρουµανίας να διασφαλίσει αποτελεσµατικά την 

ελευθερία εκτέλεσης των θρησκευτικών καθηκόντων και να λάβει µέτρα κατά της 
παράνοµης κατοχής και καταστροφής εκκλησιών της ελληνοκαθολικής µειονότητας· 

 
163. χαιρετίζει τη σταθερή πρόοδο της Ρουµανίας στην κατεύθυνση της µεταρρύθµισης του 

συστήµατος προστασίας των παιδιών· επικυρώνει τη συµφωνία εταιρικής σχέσης για την 
προσχώρηση του 2001 στο θέµα αυτό· επισηµαίνει και υποστηρίζει την υιοθέτηση, εκ 
µέρους της κυβέρνησης, της έκθεσης της Ανεξάρτητης Οµάδας Ανάλυσης των ∆ιεθνών 
Υιοθεσιών (IGIAA) της 18ης Απριλίου 2002· προτρέπει για ταχεία επίλυση όλων των 
περιπτώσεων του πετρελαιαγωγού που η κοινή δήλωση προθέσεων άφησε σε 
εκκρεµότητα· ζητεί την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για τους ενήλικες µε ειδικές 
ανάγκες, ιδίως εκείνους που είναι έγκλειστοι σε ιδρύµατα· χαιρετίζει την αισθητή πρόοδο 
που έχει σηµειωθεί σε άλλους τοµείς που άπτονται των ανθρώπινων δικαιωµάτων· 

 
164. χαιρετίζει την ενεργό συµµετοχή της Ρουµανίας στην οικοδόµηση της ειρήνης στο 

Αφγανιστάν και τη συµβολή της στη σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της 
περιοχής της Μαύρης Θάλασσας· επισηµαίνει τις ενδεχοµένως αρνητικές επιπτώσεις του 
νόµου περί ουγγρικής ιθαγένειας στα δικαιώµατα όλων των πολιτών της Ρουµανίας· 
επισηµαίνει επίσης τη µεταγενέστερη κοινή δήλωση προθέσεων µεταξύ των κυβερνήσεων 
της Ρουµανίας και της Ουγγαρίας τον ∆εκέµβριο του 2001· αναµένει την προσεχή 
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς της από τα συµβαλλόµενα µέρη· 
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165. αναγνωρίζει ότι το πρόγραµµα θεµελιωδών µεταρρυθµίσεων της Ρουµανίας παραµένει 
µεγάλο και δύσκολο στην επίτευξή του χωρίς εξωτερική βοήθεια· καλεί όλα τα θεσµικά 
όργανα της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους, εργαζόµενα από κοινού για τη 
διασφάλιση µιας επιτυχούς έκβασης· 

 
166. υπενθυµίζει τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής του Γκέτεµποργκ σχετικά µε την πρόσθετη 

προενταξιακή χρηµατοδότηση για τη Ρουµανία· καλεί το Συµβούλιο των Υπουργών να 
διαθέσει τα κεφάλαια αυτά το συντοµότερο δυνατό· προσβλέπει επίσης σε ένα σαφές και 
εφικτό νέο χρονοδιάγραµµα για την προσχώρηση της Ρουµανίας· 

 
167. υπογραµµίζει την επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί το σύστηµα κτηνιατρικού και 

φυτοϋγειονοµικού ελέγχου·  
 
168. συνιστά να δηµιουργηθεί αποτελεσµατικό σύστηµα οργανώσεων παραγωγών µε σκοπό να 

συµβάλει στη διασαφήνιση των ανεπίλυτων προβληµάτων των γαιών για γεωργική χρήση·  
 
 

* * * 
 

 
169. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 

Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών µελών, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των υποψήφιων χωρών. 
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 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η τρέχουσα διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στο στάδιο των 
διαπραγµατεύσεων είναι ασφαλώς µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις, αν όχι η µεγαλύτερη, 
στην έως σήµερα ιστορία της. Προκειµένου να αντεπεξέλθει στην εν λόγω πρόκληση είναι 
απαραίτητη µια εφ� όλης της ύλης προετοιµασία, την οποία εδώ και χρόνια προωθεί και 
παρακολουθεί εντατικά σε πολιτικό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αυτήν την 
αποφασιστικής σηµασίας χρονιά για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων 
προσχώρησης και σε εύθετο χρόνο, πριν από το Συµβούλιο της Σεβίλλης στις 21/22 Ιουνίου 
2002, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και 
Αµυντικής Πολιτικής υποβάλλει προσωρινή έκθεση σχετικά µε την πορεία των 
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης των δώδεκα υποψηφίων χωρών. Στην εν λόγω έκθεση 
επιχειρείται κριτική και συνεκτική ανασκόπηση των προπαρασκευαστικών ενεργειών των 
υποψηφίων χωρών που βρίσκονται σε διαπραγµατεύσεις, και διατυπώνονται, υπόψη των χωρών 
αυτών αλλά και των λοιπών παραγόντων που συµµετέχουν στη διαδικασία προσχώρησης, οι 
προσδοκίες και οι συστάσεις του Κοινοβουλίου. 
 
Η έκθεση ξεκινά µε τις γενικές πτυχές της διαδικασίας διεύρυνσης και εν συνεχεία αναφέρεται 
λεπτοµερώς σε όλες τις υποψήφιες χώρες, οι οποίες σήµερα διεξάγουν διαπραγµατεύσεις µε την 
ΕΕ, αν και κατά την παρουσίασή τους γίνεται συνειδητά διάκριση µεταξύ εκείνων των χωρών 
που επιδιώκουν την ένταξη πριν και µετά το 2004. 
 
Η έκθεση επιχειρεί να καλύψει τα σηµαντικότερα πολιτικά ζητήµατα και να προσδώσει νέα 
ώθηση στη διαδικασία διεύρυνσης υπό την έννοια της πολιτικής ενθάρρυνσης προς όλους τους 
παράγοντες. Αυτό καθίσταται ακόµη πιο απαραίτητο εν όψει του επερχόµενου πλέον 
σηµαντικού και πολιτικά δυσκολότερου κεφαλαίου των διαπραγµατεύσεων που πρόκειται να 
συζητηθεί εντός των εποµένων τελευταίων µηνών των διαπραγµατεύσεων. 
 
Τα τρία αυτά κεφάλαια, γεωργία, προϋπολογισµός και περιφερειακή πολιτική (διαρθρωτικά 
ταµεία, ταµείο συνοχής), συµπεριλαµβάνουν ζητήµατα που αφορούν το 80% του κοινοτικού 
προϋπολογισµού. Ο εισηγητής της έκθεσης εκφράζει την άποψη ότι οι προτάσεις της Επιτροπής 
αναφορικά µε τα χρηµατοδοτικά πακέτα είναι ισορροπηµένες και αποτελούν µια σωστή βάση 
εκκίνησης για τις διαπραγµατεύσεις. Η ανταγωνιστική θέση των µελλοντικών χωρών µελών στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς δεν πρέπει να διαταραχθεί. Επίσης πρέπει να εξασφαλιστεί ότι 
τα νέα κράτη µέλη µετά την ένταξή τους θα βρεθούν σε καλύτερη θέση απ� ό,τι πριν. 
 
Ως εκ τούτου, ο εισηγητής ζητεί απ� όλους τους εµπλεκόµενους να αντιµετωπίσουν µε τόλµη 
όλα τα δύσκολα και σηµαντικά προβλήµατα και να δώσουν ικανοποιητικές λύσεις υπό το 
πνεύµα µιας µελλοντικής ενωµένης Ευρώπης. Προς τούτο, συνιστάται η κινητοποίηση όλων των 
οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων που δρουν στα σηµερινά και µελλοντικά κράτη µέλη, 
προκειµένου το αποτέλεσµα να επιτυγχάνει µια δίκαιη και ισορροπηµένη λύση σε όλα τα 
προβλήµατα και για όλους τους εµπλεκόµενους. Σε αυτή την προσπάθεια πρόκειται να 
συµµετάσχει το µεγαλύτερο µέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου, µε αποτέλεσµα να µπορούν οι λαοί 
µας να ζήσουν σε αυτή την ενωµένη Ευρώπη σε σταθερές συνθήκες ειρήνης και ευηµερίας και 
να µπορούν να αντιµετωπίζουν από κοινού και µε επιτυχία τις παγκόσµιες προκλήσεις. 
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Χώρες µε στόχο την ένταξη το 2004 
 
Κύπρος 
 
Η περιοδική έκθεση 2001 της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο που σηµείωσε η Κύπρος στην 
πορεία της προς την προσχώρηση (της 13ης Νοεµβρίου 2001) καταλήγει στο εξής συµπέρασµα: 
 
"Η Κύπρος εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Καταβλήθηκαν 
περαιτέρω προσπάθειες για να προετοιµαστεί η διοίκηση της χώρας να λειτουργεί εντός της ΕΕ, 
ενώ οι επιδόσεις των αρχών σε θέµατα δηµοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων παραµένουν 
σε γενικές γραµµές καλές. 
 
Η Κύπρος διαθέτει βιώσιµη οικονοµία αγοράς που αναµένεται ότι θα µπορέσει να αντιµετωπίσει 
την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης. 
Η µακροοικονοµική κατάσταση εξακολούθησε να είναι υγιής, µε υψηλούς ρυθµούς αύξησης του 
ΑΕΠ και χαµηλά ποσοστά πληθωρισµού και ανεργίας. 
 
Το τελευταίο έτος η Κύπρος έχει καλύψει τις βραχυπρόθεσµες προτεραιότητες που υπαγορεύει η 
εταιρική σχέση για την προσχώρηση όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, το 
περιβάλλον και τον δηµοσιονοµικό έλεγχο. Στους περισσότερους άλλους τοµείς, οι 
προτεραιότητες έχουν εκπληρωθεί εν µέρει. Όσον αφορά την αντιµετώπιση των µεσοπρόθεσµων 
προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση, η Κύπρος εξακολούθησε να 
σηµειώνει πρόοδο και έχει εν µέρει εκπληρώσει ορισµένες από αυτές, στους τοµείς της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, της περιφερειακής πολιτικής, του συντονισµού 
των διαρθρωτικών µέσων καθώς και σε θέµατα που άπτονται της εσωτερικής αγοράς". 
 
Σε ό,τι αφορά το χρηµατοδοτικό πλαίσιο 2004-2006 για τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, στην 
ανακοίνωση που εξέδωσε στις 30 Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή προτείνει να συνυπολογισθεί εξ 
ολοκλήρου το βόρειο τµήµα της Κύπρου. Στην περιοχή αυτή, που συγκαταλέγεται ανάµεσα στις 
φτωχότερες περιφέρειες των υποψήφιων χωρών, θα έπρεπε να διατεθούν τα κατάλληλα µέσα 
προκειµένου να καλύψει την αναπτυξιακή της καθυστέρηση. Προς το σκοπό αυτό, προβλέπεται 
η εγγραφή ενός ποσού 206 εκατοµµυρίων ευρώ στους προϋπολογισµούς των οικονοµικών ετών 
2004 έως 2006. 
 
Η άκρως ευκταία υπόθεση της επίτευξης µιας πολιτικής διευθέτησης του Κυπριακού δικαιολογεί 
µια τέτοια αισιοδοξία. Πράγµατι, από τα µέσα Ιανουαρίου οι εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων 
του νησιού έχουν ξεκινήσει απευθείας συνοµιλίες. ∆εδοµένου ότι τα δύο µέρη συµφώνησαν να 
υπάρχει αποσιώπηση των πληροφοριών που παρέχουν προς τα έξω - η οποία, ωστόσο, 
καταστρατηγείται συχνά µε επιλεκτικές διαρροές - ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι ακόµη πολύ 
νωρίς για να προβούµε σε απολογισµό. Εν πάση περιπτώσει, "τίποτα δεν είναι κεκτηµένο 
εφόσον τα πάντα δεν είναι κεκτηµένα". 
 
Στο σηµερινό στάδιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν µπορεί παρά να ενθαρρύνει τους κυρίους 
Κληρίδη και Ντενκτάς να προχωρήσουν στις διαπραγµατεύσεις µε καλή πίστη και σε πνεύµα 
συµβιβασµού: είναι απολύτως βέβαιο ότι η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά για 
την Κύπρο µια νέα αφετηρία, και το να συνεχίζουν οι δύο πλευρές να καταλογίζουν η µία στην 
άλλη την ευθύνη για τα σφάλµατα του παρελθόντος δεν οδηγεί πουθενά. 
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Ο χρόνος πιέζει, δεδοµένου ότι οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι 
τα τέλη του 2002. Σε περίπτωση που οι συνοµιλίες οδηγηθούν σε αδιέξοδο, το Συµβούλιο δεν θα 
εκλάβει την επίτευξη πολιτικής συµφωνίας ως προαπαιτούµενο για την έγκριση της απόφασής 
του σχετικά µε την προσχώρηση. 
 
Αυτό καθαυτό το γεγονός ότι ξεκίνησαν απευθείας συνοµιλίες µπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η αποφασιστικότητα, όπως και η δροµολόγηση της 
ενταξιακής διαδικασίας το 1997, διαδραµάτισαν εντέλει καταλυτικό ρόλο στις προσπάθειες για 
ειρήνευση. 
 
∆ίχως πρόθεση παρέµβασης στις διαπραγµατεύσεις, είναι απαραίτητο να υπενθυµίσουµε ευθύς 
εξ αρχής τους όρους της συγκεκριµένης προσχώρησης, οι οποίοι καθορίσθηκαν ήδη από την 
έναρξη της διαδικασίας: δεν είναι δυνατόν να τεθεί ζήτηµα προσχώρησης δύο κυπριακών 
κρατών, ούτε χωριστών διαπραγµατεύσεων, ούτε αναβολής της προσχώρησης της Κύπρου 
µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία. 
 
Όπως όλα τα κράτη µέλη, έτσι και η Κύπρος θα πρέπει να διαθέτει πλήρη εξουσία δράσης, 
γεγονός που συνεπάγεται την ύπαρξη µιας ενιαίας νοµικής προσωπικότητας σε διεθνές επίπεδο. 
Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να αναληφθούν από κοινού οι ευρωπαϊκές αρµοδιότητες που είναι 
αναγκαίες για τη συµµετοχή της χώρας στα θεσµικά όργανα και στις κοινές πολιτικές. 
 
Το κοινοτικό κεκτηµένο θα πρέπει να εφαρµόζεται αυστηρά σε όλη την επικράτεια της Νήσου, 
έστω και αν χρειαστεί να καθορισθεί µια ειδική µεταβατική περίοδος στο πλαίσιο της Συνθήκης 
Προσχώρησης µε σκοπό τη µεταφορά του κεκτηµένου στο βόρειο τµήµα. 
 
Επίσης, δεν θα πρέπει να πλανάται καµία αµφιβολία όσον αφορά το σεβασµό των θεµελιωδών 
ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε όλη την επικράτεια της Νήσου. ∆υστυχώς, 
ορισµένα πρόσφατα γεγονότα (κατάσχεση του εξοπλισµού µιας αντιπολιτευόµενης εφηµερίδας, 
απόλυση ενός καθηγητή λόγω φρονηµάτων κ.λπ.) φέρνουν στο φως τις έκδηλες ελλείψεις που 
σηµειώνονται στο κατεχόµενο τµήµα της Νήσου, ελλείψεις τις οποίες µνηµονεύει η περιοδική 
έκθεση 2001 της Επιτροπής. Όπως έπραξε και κατά το παρελθόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
εξακολουθήσει θα απευθύνει έκκληση στις αρµόδιες αρχές προκειµένου να τηρούν τους 
ευρωπαϊκούς κανόνες που διέπουν αυτά τα θέµατα. 
 
Συµπερασµατικά, ο εισηγητής συµφωνεί µε το διττό µήνυµα που απηύθυναν ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής και ο αρµόδιος για τις διαπραγµατεύσεις Επίτροπος, επ' ευκαιρία της πρόσφατης 
επίσκεψης που πραγµατοποίησαν στη Λευκωσία: για τους Τουρκοκυπρίους, ο δρόµος που 
οδηγεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνά από τον πολιτικό διακανονισµό του Κυπριακού και είναι 
αδιανόητο να µην περιλαµβάνεται η Κύπρος στο πρώτο κύµα της διεύρυνσης. 
 
Τσεχική ∆ηµοκρατία 
 
Οι ρυθµοί ανάπτυξης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας είναι πιθανόν να παραµείνουν σταθεροί µέσα 
στα επόµενα χρόνια. Το 2000 η πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ έφτασε το 2,9%. Μέσα στους 
πρώτους εννέα µήνες του 2001 έφθασε το 3,6% σε ετήσια βάση µετά από πιέσεις που 
ασκήθηκαν λόγω εσωτερικής ζήτησης, επενδύσεων κεφαλαιουχικών αγαθών και αυξηµένης 
κατανάλωσης των νοικοκυριών. Η ενίσχυση της παραγωγικότητας πραγµατοποιήθηκε µέσω 
µεγάλων εισροών εξωτερικών άµεσων επενδύσεων (ΕΑΕ). Μετά την απόφαση της κυβέρνησης 
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το ∆εκέµβριο του 2001 να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις στρατηγικών επιχειρήσεων στους 
τοµείς του φυσικού αερίου, της χηµικής βιοµηχανίας και του ηλεκτρισµού � γεγονός που θα 
απέδιδε στα κρατικά ταµεία έως και 300 δισεκατοµµύρια τσέχικες κορώνες (9 δισεκατοµµύρια 
€) � το εθνικό νόµισµα υπερτιµήθηκε έντονα έναντι του ευρώ και του δολαρίου. Παρότι οι 
επιπτώσεις της υπερτίµησης στην τσέχικη οικονοµία βραχυπρόθεσµα είναι πιθανόν να είναι 
θετικές, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα είναι σίγουρο ότι µακροπρόθεσµα θα επιφέρουν 
όξυνση του ελλείµµατος ισοζυγίου πληρωµών. Κατά συνέπεια, η τσέχικη κυβέρνηση και η 
τσέχικη εθνική τράπεζα συµφώνησαν σε µια κοινή στρατηγική προκειµένου να παρεµποδίσουν 
µια περαιτέρω σηµαντική υπερτίµηση του εθνικού νοµίσµατος. 
 
Εξαιτίας της εµπορικής ολοκλήρωσης που έχει επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό µε την ΕΕ, κυρίως 
µε τη Γερµανία, η τσεχική οικονοµία είναι έντονα εκτεθειµένη στις οικονοµικές εξελίξεις που 
σηµειώνονται στην ΕΕ. Η πτώση της δυναµικής που σηµειώθηκε στο εξωτερικό εµπόριο της 
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας δεν υπήρξε έως τώρα τόσο δραµατική όσο θα αναµενόταν λόγω της 
επιβράδυνσης που σηµειώθηκε στην ΕΕ. Το 2001 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 13,1% σε ετήσια 
βάση, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,7% (σε σταθερές τιµές, οι εισαγωγές θα είχαν 
αυξηθεί περισσότερο απ� ό,τι οι εξαγωγές). Το εξωτερικό εµπόριο επηρεάστηκε, ειδικότερα 
κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2001, από µια πτώση στις τιµές των καταναλωτικών αγαθών. Οι 
εξελίξεις στις συνθήκες του εµπορίου και η υπερτίµηση της τσεχικής κορώνας προκάλεσαν 
θετικές επιπτώσεις στο εµπορικό ισοζύγιο το οποίο σηµείωσε έλλειµµα 119 δισεκατοµµυρίων 
τσεχικών κορωνών και ήταν, κατά συνέπεια, λίγο χαµηλότερο από την προηγούµενη χρονιά. Το 
ισοζύγιο τρεχουσών πληρωµών που σηµείωσε έλλειµµα 4,5% του ΑΕΠ κατά το 2000 εκτιµάται 
ότι θα καταγράψει παρόµοιο αποτέλεσµα για το 2001. Όπως και κατά τα προηγούµενα έτη, το 
έλλειµµα θα χρηµατοδοτηθεί από εισροές ξένων κεφαλαίων. 
 
Η κατάσταση στην αγορά εργασίας θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολη. Στην πραγµατικότητα, 
κατά τα τέλη του περασµένου χρόνου η κατάσταση χειροτέρεψε. Στα τέλη του Ιανουαρίου 2002 
η ανεργία ανήλθε στο 9,4%. Παρά τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στην αγορά εργασίας 
µέσα στο πρώτο εξάµηνο του περασµένου έτους, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής ανάκαµψης, 
αυτές δεν κατάφεραν να αντισταθµίσουν πλήρως τις απώλειες των θέσεων εργασίας που 
οφείλονταν στη ραγδαία αναδιάρθρωση, κυρίως σε τοµείς όπως τα µεταλλεία, η χαλυβουργία 
και η βαριά βιοµηχανία. Εφόσον η αναδιάρθρωση των µεγάλων και αναποτελεσµατικών 
επιχειρήσεων είναι πολύ πιθανόν να συνεχιστεί, το ποσοστό της ανεργίας αναµένεται να 
παραµείνει περίπου στο 9%. 
 
Το ∆εκέµβριο του 2001, ο επίσηµος δείκτης πληθωρισµού σε ετήσια βάση κυµαίνονταν περί το 
4,7% έναντι 3,9% το 2000. 
 
Η τσεχική οικονοµία έχει περιέλθει, από δηµοσιονοµική άποψη, σε δυσχερέστερη θέση και είναι 
πιθανόν να παρουσιάσει δυσκολίες για κάποιο ακόµη χρονικό διάστηµα. Το 2000, ο γενικός 
προϋπολογισµός της κυβέρνησης παρουσίασε έλλειµµα της τάξεως του 4,2% (σύµφωνα µε τη 
µεθοδολογία 95 της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας). Για το 2001, οι αρχές σχεδίασαν να 
αυξήσουν σηµαντικά το έλλειµµα στο 7%, αλλά έως το 2004 σκοπεύουν σε σταδιακή µείωσή 
του κάτω του 4%. Τα µεγάλα ελλείµµατα αντικατοπτρίζουν κυρίως δύο φαινόµενα: το κόστος 
που συνδέεται µε την εκκαθάριση του τραπεζικού τοµέα και την αναδιάρθρωση του 
επιχειρηµατικού τοµέα, καθώς και το υψηλό επίπεδο των υποχρεωτικών δαπανών. Σε αυτό το 
πλαίσιο τα έσοδα που πηγάζουν από τις ιδιωτικοποιήσεις αναµένεται να συµβάλλουν 
ουσιαστικά στη χρηµατοδότηση του δηµόσιου τοµέα έως το 2003. 
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∆ηµόσιες συµβάσεις 
 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τύπου και δηλώσεις της Επιτροπής, η Τσεχική ∆ηµοκρατία 
εξακολουθεί να εµφανίζει µεγάλα προβλήµατα σχετικά µε τη δίκαιη και διαφανή διαχείριση των 
διαδικασιών που αφορούν τις δηµόσιες προµήθειες: για παράδειγµα, στις αρχές Ιανουαρίου η 
κυβέρνηση επέλεξε συµβούλους για την αγορά των µαχητικών Jas-39 Gripen για τις τσέχικες 
ένοπλες δυνάµεις χωρίς δηµόσιο διαγωνισµό. 
 
Ισχύς των προεδρικών διαταγµάτων 
 
Η πρόσφατη διαµάχη που ξέσπασε σχετικά µε την νοµική εγκυρότητα, την πολιτική και την 
ιστορική σηµασία ορισµένων προεδρικών διαταγµάτων που εκδόθηκαν από τον πρώην πρόεδρο 
της Τσεχοσλοβακίας, κύριο Benes, δεν έχει λήξει ακόµη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιστά 
σαφές ότι απαιτεί την εκκαθάριση του ζητήµατος της νοµικής εγκυρότητας έως τη χρονική 
στιγµή της προσχώρησης και ότι επιφυλάσσεται να αποφασίσει σχετικά, εφόσον λάβει τη 
δικαστική πραγµατογνωµοσύνη που έχει ζητήσει. 
 
Εσθονία 
 
Εισαγωγή 
 
Η Εσθονία αποδεικνύει το πόσο γρήγορα µια χώρα που έχει ελευθερωθεί µετά από µακρά 
κατοχή, επανέκτησε την ανεξαρτησία της και αποκατέστησε τη δηµοκρατία, µπορεί επίσης να 
επιτύχει στον πλήρη επαναπροσδιορισµό των πολιτικών της και στην οικοδόµηση µιας καλής 
οικονοµίας µε προσανατολισµό στην αγορά, όπως και στη δηµιουργία ενός ευρέως φάσµατος 
διεθνούς ελεύθερου εµπορίου και αποτελεσµατικών κοινωνικών θεσµών. Με 20 από τα 31 
κεφάλαια ολοκληρωµένα, η Εσθονία βρίσκεται στον σωστό δρόµο για να ενταχθεί ως µέλος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο 2004. Η Επιτροπή προβλέπει µόνο δυο µείζονα 
προβλήµατα, τη βιοµηχανία πετρελαιοφόρου σχιστόλιθου και τη διοικητική ικανότητα. Σε αυτά 
τα σηµεία η Εσθονία ζητά και χρειάζεται βοήθεια. Η Εσθονία είναι µια µικρή χώρα µε µια καλή 
οικονοµία και µια υγιή δηµοκρατία η οποία θα συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε πολλούς 
τρόπους. 
 
Πετρελαιοφόρος σχιστόλιθος 
 
Στα βορειοανατολικά της χώρας εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα που σχετίζονται µε τη 
βιοµηχανία πετρελαιοφόρου σχιστόλιθου. Η βιοµηχανία πετρελαιοφόρου σχιστόλιθου 
τροφοδοτεί σχεδόν ολόκληρη την Εσθονία µε ηλεκτρική ενέργεια. Οι εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας που υπάρχουν σήµερα προϋποθέτουν τεράστια εξάρτηση της χώρας είτε από τη Ρωσία 
ή από το σταθµό πυρηνικής ενέργειας Ignalina της Λιθουανίας, για το κλείσιµο του οποίου η ΕΕ 
ασκεί έντονες πιέσεις. Η κατάσταση θα µπορέσει να βελτιωθεί εν καιρώ, εφόσον η χώρα 
συνδεθεί µε το ηλεκτρικό δίκτυο της Φιλανδίας. Η κατασκευή ενός σταθµού πυρηνικής 
ενέργειας έχει επίσης κατατεθεί ως πρόταση αλλά δεν αποτελεί πρόσφορη λύση για το εγγύς και 
άµεσο µέλλον. 
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Ο πετρελαιοφόρος σχιστόλιθος αποτελεί το µοναδικό φυσικό πόρο της Εσθονίας και 
χρησιµοποιείται παρά τα προβλήµατα που παρουσιάζει ως προς την οικονοµική αποδοτικότητα 
και το περιβάλλον. Οι κοινωνικές πτυχές είναι πολύ σηµαντικές, αφού τα µεταλλεία και οι 
σταθµοί ενέργειας βρίσκονται στην Ida-Virumaa, µια περιοχή στην οποία η ανεργία παρουσιάζει 
τα υψηλότερα ποσοστά και στην οποία κυριαρχεί η εθνοτική µειονότητα των Ρώσων. Η Εσθονία 
γνωρίζει καλά το πρόβληµα και είναι αποφασισµένη να προχωρήσει στην εξεύρεση λύσης. Η 
κατάσταση παρουσιάζει ιδιαιτερότητα και προς τούτο πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη στο 
πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων. 
 
Οικονοµία 
 
Παρά την ύφεση που παρουσίασε η παγκόσµια ανάπτυξη, οι επιπτώσεις στην Εσθονία ήταν 
σχετικά µικρές. Η ανάπτυξη στην Εσθονία ενισχύθηκε τελευταία από την ιδιωτική κατανάλωση 
και τις επενδύσεις. Φέτος η Εσθονία επιχειρεί να κρατηθεί σε έναν εξισορροπηµένο 
προϋπολογισµό. Το χρέος του δηµόσιου τοµέα είναι πολύ χαµηλό, 5,9% του ΑΕΠ. Επίσης η 
φετινή χρονιά σηµατοδοτεί την 10η επέτειο των σταθερών τιµών συναλλάγµατος για το εθνικό 
νόµισµα της Εσθονίας, η εσθονική κορώνα, 1€ = 15,6466 EEK Η Εσθονία ίσως θα είναι η 
πρώτη από τις υποψήφιες χώρες που θα ενταχθούν πλήρως στην ΟΝΕ. Ο τοµέας των 
τηλεπικοινωνιών στην Εσθονία έχει πλέον τελείως ελευθερωθεί. Η απασχόληση έχει σηµειώσει 
άνοδο αλλά οι διαφορές µεταξύ των περιφερειών εξακολουθούν να είναι µεγάλες. Αυτό 
οφείλεται περισσότερο στο διαφορετικό µορφωτικό επίπεδο παρά σε γεωγραφικά προβλήµατα. 
Η µακροχρόνια ανεργία αποτελεί επίσης ένα πρόβληµα που εµφανίζει τις ρίζες του στην 
κατάσταση την οποία κληρονόµησαν τόσο η Εσθονία όσο και οι υπόλοιπες χώρες από τη 
Σοβιετική Ένωση. 
 
Πολιτική 
 
Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Mart Laar. Ο Siim Kallas 
σχηµάτισε νέα κυβέρνηση µειοψηφίας µε το κόµµα της µεταρρύθµισης και το κεντρώο κόµµα. 
Η µετάβαση υπήρξε οµαλή, όπως θα αναµενότανε από µια ώριµη δηµοκρατία. Η νέα κυβέρνηση 
δεν σχεδιάζει καµία µεγάλη αλλαγή σε σχέση µε τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ και στο 
ΝΑΤΟ. Η πρόσκληση προς όλα τα κράτη της Βαλτικής να προσχωρήσουν στο ΝΑΤΟ, η οποία 
αναµένεται να εκδοθεί από τα υπάρχοντα µέλη της συµµαχίας το Νοέµβριο του 2002, θα 
περιλαµβάνει µια διαδικασία υποδοχής των δοµών ασφαλείας στη Βαλτική Θάλασσα. 
  
Ολοκλήρωση 
 
Μπορούµε να πούµε ότι η Εσθονία έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που της ζητήθηκαν 
προκειµένου να υπερασπίσει τις µειονότητές της. Στις 21 Νοεµβρίου 2001, το κοινοβούλιο, 
Riigikogu, υπερψήφισε την τροποποίηση του εκλογικού νόµου. Την 1η Ιανουαρίου 2002, η 
αποστολή του ΟΑΣΕ έληξε, µετά την επιτυχή εκπλήρωση της εντολής του. Η Εσθονία µπορεί να 
υπερηφανεύεται για τα επιτεύγµατά της αλλά δεν πρέπει και να ξεχνά ότι η ολοκλήρωση 
αποτελεί µια ατέρµονη διαδικασία. 
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Ουγγαρία 
 
Πολιτική και οικονοµική κατάσταση - Πρόσφατες εξελίξεις 
 
Το πλέον αξιοσηµείωτο γεγονός της πολιτικής επικαιρότητας είναι αναµφίβολα η διενέργεια των 
βουλευτικών εκλογών της 7ης και 21ης Απριλίου. Τη νίκη απέσπασε ο συνασπισµός του 
Σοσιαλιστικού Κόµµατος (MSzP) και του Φιλελεύθερου Κόµµατος (SzDSz), λαµβάνοντας το 
51,3% των ψήφων και κερδίζοντας, µε τον τρόπο αυτό, 198 έδρες στο κοινοβούλιο, έναντι του 
48,7% των ψήφων και των 188 εδρών που απέσπασαν το κόµµα του κ. Orban (FIDESz) και ο 
σύµµαχός του, το Ουγγρικό ∆ηµοκρατικό Φόρουµ (MDF). 
 
Η Άκρα ∆εξιά (MIEP), υπό την ηγεσία του κ. Istvan Csurka, βρέθηκε στις παρυφές της 
εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης. Το γεγονός στο οποίο εστιάζεται η προσοχή των 
αναλυτών είναι, αφενός, ο διπολισµός των εκλογών που απέκλεισε από το κοινοβούλιο µικρά 
κόµµατα όπως αυτό του κ. J. Torgyan (για πρώτη φορά µετά από 12 χρόνια) και, αφετέρου, το 
µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής από την αποκατάσταση της δηµοκρατίας (71% στον πρώτο 
γύρο και 73,5% στον δεύτερο γύρο). 
 
Ο Πρωθυπουργός κ. Orban στήριξε την προεκλογική του εκστρατεία στα επιτεύγµατα που 
σηµείωσε η κυβέρνησή του στην οικονοµία και στις υποσχέσεις για ολοκλήρωση των 
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων υπό τους βέλτιστους δυνατούς όρους. Χρησιµοποίησε έντονα το 
χαρτί του εθνικισµού, έχοντας προωθήσει, µεταξύ άλλων, τον νόµο σχετικά µε τους Ούγγρους 
που ζουν σε γειτονικές χώρες και αναλαµβάνοντας ορισµένες πρωτοβουλίες που προσέβλεπαν 
στην ενδυνάµωση του αισθήµατος εθνικής ταυτότητας και της εθνικής υπερηφάνειας των 
Ούγγρων. Ο αντίπαλός του, ο αρχηγός του Ουγγρικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, εξαπέλυσε 
δριµύτατη κριτική στην άσκηση µιας κυβερνητικής εξουσίας στιγµατισµένης µε σκάνδαλα 
δωροδοκίας και από την ανικανότητα της κυβέρνησης να αξιοποιήσει την οικονοµική 
σταθερότητα ώστε να δροµολογήσει κάποιες ιδιαίτερα αναµενόµενες µεταρρυθµίσεις στους 
τοµείς της υγειονοµικής περίθαλψης και της φορολογίας. 
 
Ο σχηµατισµός µιας νέας κυβέρνησης, της οποίας κατά πάσα πιθανότητα θα ηγηθεί ο κ. Peter 
Medgyessy, θα λάβει χώρα στα µέσα Μαΐου του 2002. 
 
Φαίνεται βέβαιο ότι η αλλαγή της κυβέρνησης δεν πρόκειται να επηρεάσει τον στρατηγικό 
στόχο της Ουγγαρίας, που συνίσταται στην προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 
Σοσιαλιστικό Κόµµα ανέκαθεν υποστήριζε αυτό το όραµα. Εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη τις 
διιστάµενες απόψεις µεταξύ της απερχόµενης κυβέρνησης και των νικητών των εκλογών 
αναφορικά µε µια σειρά ζητηµάτων (όπως, π.χ., για τον συνταγµατικό νόµο, τον κοινωνικό 
διάλογο, τις δηµόσιες συµβάσεις), δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο µεταβολής κάποιων 
θέσεων της Ουγγαρίας στη διάρκεια της διαδικασίας προετοιµασίας για την ένταξη. 
 
Από οικονοµικής σκοπιάς, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η Ουγγαρία διαθέτει µια βιώσιµη 
οικονοµία της αγοράς και ότι οι οικονοµικές της επιδόσεις συγκαταλέγονται µεταξύ των 
καλύτερων της περιοχής. Αυτό εκφράζεται µε έναν σταθερό ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης της 
τάξης του 4,5% περίπου, µε πλεόνασµα στο εµπορικό ισοζύγιο και µε τον ιδιαίτερα σηµαντικό 
όγκο των άµεσων ξένων επενδύσεων. Το ουγγρικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα χαρακτηρίζεται 
από σταθερότητα, είναι σχετικά ρυθµισµένο και εποπτευόµενο. Η µακροοικονοµική κατάσταση 
παραµένει υγιής και η ανεργία κυµαίνεται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. Με παρόµοιες 
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παραµέτρους και υπό την προϋπόθεση ότι οι ουγγρικές αρχές θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν τη 
δηµοσιονοµική πειθαρχία και θα εξακολουθήσουν να περιστέλλουν τον πληθωρισµό, µπορούµε 
να ευελπιστούµε ότι η ενσωµάτωση της χώρας στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα είναι αρµονική. 
 
Η πρόοδος που σηµειώθηκε στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις 
 
Μέχρι σήµερα η Ουγγαρία έχει κλείσει προσωρινά 24 κεφάλαια και συγκαταλέγεται µεταξύ των 
υποψήφιων χωρών που βρίσκονται στα πιο προχωρηµένα στάδια των διαπραγµατεύσεων. Τα 
κεφάλαια περί "ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων" και περί "ελεύθερης κυκλοφορίας 
των κεφαλαίων", που αναδείχθηκαν εξαιρετικά ευαίσθητα και δυσχερή κατά τις 
διαπραγµατεύσεις µε άλλες υποψήφιες χώρες, στην περίπτωση της Ουγγαρίας έχουν κλείσει ήδη 
από τον Ιούνιο του 2001. ∆υνάµει της συµφωνίας που υπεγράφη στο πλαίσιο του κεφαλαίου 
περί διακίνησης κεφαλαίων, η διάρκεια της µεταβατικής περιόδου για την αγορά γεωργικών 
γαιών από αλλοδαπούς ανέρχεται σε 7 έτη, µε αφετηρία την ηµεροµηνία της προσχώρησης. Η 
συγκεκριµένη διαπραγµατευτική θέση αποτέλεσε αντικείµενο κριτικής από πλευράς του 
κόµµατος της αντιπολίτευσης και κινδυνεύει να τεθεί υπό αίρεση σε περίπτωση που το κόµµα 
αυτό προέβαινε στον σχηµατισµό της προσεχούς κυβέρνησης. Κατά την τελευταία σύνοδο 
διαπραγµατεύσεων, που διεξήχθη πέρυσι τον ∆εκέµβριο, έκλεισαν τα κεφάλαια "δικαιοσύνη και 
εσωτερικές υποθέσεις" και "µεταφορές". Απεναντίας, στον οπτικοακουστικό τοµέα δεν έχει 
σηµειωθεί πρόοδος από την τελευταία µας έκθεση µέχρι σήµερα. 
 
Πέρα από τις τεχνικές πτυχές της διαπραγµάτευσης, οι οποίες εξακολουθούν να προωθούνται µε 
σταθερούς ρυθµούς, ο εισηγητής θα επιθυµούσε να µνηµονεύσει ορισµένα πολιτικά γεγονότα 
και να επισηµάνει κάποια φαινόµενα κοινωνικο-ψυχολογικού χαρακτήρα που ενδέχεται, κατά τη 
γνώµη του, να επηρεάσουν το κλίµα µέσα στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία της διεύρυνσης. 
 
- Η αντιπαράθεση που ξέσπασε γύρω από τα διατάγµατα Benes, η οποία προκλήθηκε µε 
αφορµή τις απόψεις που προέβαλε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός κ. V. Orban κατά τη συζήτηση 
στους κόλπους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου µας, επέφερε ρήξη 
στο κλίµα εµπιστοσύνης που επικρατούσε ανάµεσα στις υποψήφιες χώρες που συµµετέχουν 
στην Οµάδα του Βίσεγκραντ. Η προβλεπόµενη για την επόµενη ηµέρα συνεδρίαση της 
οµάδας µαταιώθηκε και επακολούθησαν κάποιες κακεντρεχείς, έως και εµπρηστικές, 
δηλώσεις. Ο κ. Orban άνοιξε σκοπίµως αυτό που θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε το "κουτί 
της Πανδώρας", ανασύροντας τα φαντάσµατα του παρελθόντος. Έχουµε να κάνουµε µε ένα 
καινούριο και ανησυχητικό φαινόµενο το οποίο, αν δεν επιδείξουµε προσοχή, κινδυνεύει να 
µεταφέρει στο πεδίο των ευρωπαϊκών υποθέσεων τις διενέξεις του παρελθόντος και να έλθει 
σε µετωπική σύγκρουση µε τη θεµελιώδη ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία 
συνίσταται ακριβώς στο να καταφέρουµε να ζήσουµε και να οικοδοµήσουµε µαζί, 
ξεπερνώντας τις συγκρούσεις του παρελθόντος. Οι σχέσεις καλής γειτονίας αποκτούν 
ουσιαστική σηµασία για την προώθηση αυτού του σχεδίου. Τα τραύµατα που ανοίγουµε 
κινδυνεύουν να µην επουλωθούν ποτέ. 

 
- Ο νόµος σχετικά µε "τους Ούγγρους που διαµένουν σε γειτονικές χώρες", που θεσπίστηκε τον 
Ιούνιο του παρελθόντος έτους και τέθηκε σε ισχύ φέτος την Πρωτοχρονιά, εξακολουθεί να 
εκλαµβάνεται από τον ρουµανικό και τον σλοβακικό πληθυσµό ως ένα εξαιρετικά επίµαχο 
νοµοθέτηµα. Η νοµική ανάλυση που διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέδειξε ότι ο συγκεκριµένος νόµος δεν 
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αντίκειται στην ευρωπαϊκή συµφωνία ούτε προσκρούει στη σχετική διεθνή νοµοθεσία, 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Οφείλουµε ωστόσο να επιµείνουµε 
προς την πλευρά των ουγγρικών αρχών στο ότι είναι αναγκαίο να διενεργούνται 
διαβουλεύσεις πριν από την έµπρακτη προώθηση νόµων εφαρµογής. Θα ήταν επίσης χρήσιµο 
να ενθαρρύνουµε τη διενέργεια µιας σοβαρής µελέτης του αντίκτυπου που θα έχει αυτός ο 
νόµος στις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες του πληθυσµού των ενδιαφερόµενων χωρών, 
προκειµένου να βεβαιωθούµε ότι δεν θα διαταραχθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας και να 
αποτρέψουµε την εµφάνιση πιθανών συγκρούσεων ή εντάσεων. Εδώ επίσης επιβάλλεται η 
επίδειξη φρόνησης. 

 
- Όσον αφορά τον χειρισµό του ζητήµατος των Ροµ, ένα θέµα που έθεσε το Κοινοβούλιό µας 
στο τελευταίο ψήφισµά του για την Ουγγαρία, έχουν ληφθεί διάφορα µέτρα από την 
κυβέρνηση (ειδικότερα στους τοµείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης) τα οποία θα 
χρηµατοδοτηθούν µε αυξηµένους δηµοσιονοµικούς πόρους. Οφείλουµε να χαιρετίσουµε τη 
λήψη αυτών των µέτρων. Εντούτοις, η κατάσταση των Ροµ παραµένει ιδιαίτερα ευαίσθητη 
και ασταθής, και η αντιµετώπισή τους από την ουγγρική κοινωνία µάλλον εξακολουθεί να 
είναι αρνητική. Εποµένως, πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται προσπάθειες, ιδίως µε 
την προαγωγή της ενεργούς συµµετοχής της συγκεκριµένης µειονότητας στα πολιτικά 
δρώµενα, κατά τρόπο ώστε να δυναµώσει το αίσθηµα συνυπευθυνότητας στην εξέλιξη της 
χώρας και προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ενσωµάτωσή τους. 
Οι Ροµ θα έπρεπε να έχουν αυξηµένη συµµετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και 
αξιολόγησης των προγραµµάτων που τους αφορούν. 

 
- Το τελευταίο σηµείο που πρέπει να υπογραµµίσουµε αφορά τις ουγγρικές δηµόσιες 
συµβάσεις, ένας τοµέας όπου προσφάτως διαπιστώθηκαν ορισµένες δυσλειτουργίες. Είναι 
σηµαντικό να υπενθυµίσουµε στις ουγγρικές αρχές ότι είναι αναγκαίο να τηρούν τις 
δεσµεύσεις που ανέλαβαν σε αυτό τον τοµέα σύµφωνα µε τους όρους της ευρωπαϊκής 
συµφωνίας. Ο σεβασµός των κανόνων του παιχνιδιού συνιστά ουσιαστική προϋπόθεση ώστε 
να διασφαλισθεί πως η εσωτερική αγορά της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι σε 
θέση να λειτουργεί κάτω από τις βέλτιστες συνθήκες. 

 
Συµπεράσµατα 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τις προόδους που σηµείωσε η Ουγγαρία στο θέµα της µεταφοράς και 
εφαρµογής του κεκτηµένου, και δεδοµένης της δυναµικής που χαρακτηρίζει τις προετοιµασίες 
για την αποπεράτωση των µεταρρυθµίσεων που εναποµένουν, ο εισηγητής εκτιµά ότι η 
Ουγγαρία βρίσκεται σε καλό δρόµο για να ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις µε βάση το 
χρονοδιάγραµµα που αποφασίστηκε στο Λάακεν. 
 
Λετονία 
 
∆ηµοκρατία, ανθρώπινα δικαιώµατα και δικαιώµατα των µειονοτήτων 

Η Λετονία είναι µια πλουραλιστική δηµοκρατία µε σταθερό κοινοβουλευτικό σύστηµα. Το 
2001, λήφθηκαν µέτρα για την απλοποίηση της διαδικασίας πολιτογράφησης των ατόµων που 
δεν ήταν κάτοχοι υπηκοότητας. Ωστόσο, δεδοµένου του µεγάλου ακόµη αριθµού ατόµων που 
δεν έχουν πολιτογραφηθεί, είναι ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες, συγκεκριµένα όσον 
αφορά την οικοδόµηση εµπιστοσύνης και την προπαρασκευή στην γλωσσική κατάρτιση για 
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τους αιτούντες. Προς αυτή την κατεύθυνση σηµαντική είναι η βοήθεια που αναµένεται από την 
εφαρµογή του «Προγράµµατος για την Ένταξη της Κοινωνίας της Λετονίας» από το Ίδρυµα 
Κοινωνικής Ένταξης που ιδρύθηκε στα τέλη του 2001. Πρόσφατα, περίπου το 50% των 
χρηµατοδοτικών πόρων του διατίθενται σε σχέδια ένταξης µεταξύ των εθνοτικών οµάδων. 
 
Η λήξη της αποστολής του ΟΑΣΕ στη Λετονία που ξεκίνησε το 1993 καταµαρτυρεί την πρόοδο 
που έχει σηµειωθεί όσον αφορά το νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία των µειονοτήτων και 
των ανθρώπινων δικαιωµάτων στη Λετονία. Παρά ταύτα, υπάρχουν ακόµη ορισµένες διεθνείς 
συστάσεις που πρέπει να ακολουθηθούν, όπως η κατάργηση της προϋπόθεσης της γλώσσας ως 
κριτήριο για τη συµµετοχή στις εκλογές και η επικύρωση της σύµβασης-πλαισίου για την 
προστασία των εθνικών µειονοτήτων του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η έλλειψη οικονοµικών και 
ανθρώπινων πόρων για την κάλυψη µεταφραστικών υπηρεσιών σε συνδυασµό µε τις ελάχιστες 
γνώσεις λετονικής γλώσσας εκ µέρους του ρώσικου πληθυσµού µπορεί να οδηγήσει σε de facto 
διακρίσεις σε βάρος του εν λόγω πληθυσµού έναντι των δηµόσιων αρχών. 
 
Οι καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων, η µεγάλη διάρκεια της προφυλάκισης και οι 
συνθήκες κράτησης εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά προβλήµατα. Αναφορικά µε την 
παραβατικότητα των ανηλίκων µπορεί να αναφερθεί κάποια βελτίωση όσον αφορά την επιβολή 
εναλλακτικών ποινών, αλλά το ποσοστό των ανηλίκων στο συνολικό πληθυσµό των 
σωφρονιστικών ιδρυµάτων και συγκεκριµένα µεταξύ των κρατουµένων που βρίσκονται στο 
στάδιο της προφυλάκισης, παραµένει πάνω από το µέσο κοινοτικό όρο. Η Λετονία επιδεικνύει 
σταθερή αφοσίωση στη µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος, όσον αφορά την εκπαίδευση 
των δικαστών, τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και των επενδύσεων υποδοµής. Οι 
προετοιµασίες για την εκπόνηση νέου Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, όπως και η έγκριση εκ 
µέρους της Saeima των νέων τροποποιήσεων στην υπάρχουσα νοµοθεσία πρέπει να 
επιταχυνθούν. 
 
Ο νέος νόµος περί ασύλου επιλύει πολλά από τα προηγούµενα νοµικά κενά σε σχέση µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο αναφορικά µε το άσυλο και τα διεθνή πρότυπα. Ανησυχίες εξακολουθούν 
να εκφράζονται σχετικά µε την έλλειψη µιας υπεύθυνης αρχής για τη διασφάλιση της 
προστασίας έναντι της απώθησης κατά τη στιγµή της αποµάκρυνσης, σχετικά µε την απουσία 
σαφών αιτίων για την κράτηση προσώπων που ζητούν άσυλο, σχετικά µε τα περιοριστικά 
χρονικά πλαίσια για τη λήψη αποφάσεων και για την κατάθεση προσφυγής στο πλαίσιο µιας 
ταχείας διαδικασίας, όπως και σχετικά µε τη δωρεάν νοµική βοήθεια προς τους αιτούντες άσυλο. 
 
∆ιοικητική ικανότητα 
 
Ένα σηµαντικό στοιχείο του νόµου περί δηµόσιας διοίκησης που εγκρίθηκε το 2001 είναι η 
καθιέρωση ενός ενοποιηµένου συστήµατος αποδοχών, το οποίο µαζί µε την καθιέρωση 
διαφανών προτύπων επαγγελµατικής ικανότητας και τις προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης 
αναµένεται να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της δηµόσιας διοίκησης στην αγορά 
εργασίας και να ενισχύσει την δηµόσια εµπιστοσύνη στην κρατική διοίκηση. Κατά συνέπεια, 
είναι απολύτως απαραίτητο να επιταχυνθεί η εφαρµογή της µεταρρύθµισης του συστήµατος 
πληρωµών. Το ίδιο ισχύει και για τη νοµοθεσία που αφορά τις υπηρεσίες, µια νοµοθεσία η οποία 
κατατέθηκε προκειµένου να βελτιώσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των δηµοσίων 
υπηρεσιών. 
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Όσον αφορά την πρόληψη της διαφθοράς, µέσα στο 2002 αναµένεται να εγκριθεί µια σειρά 
νοµικών πράξεων, οι οποίες, µεταξύ άλλων, αφορούν την αξιοπιστία των πολιτικών κοµµάτων. 
Πρόκειται για τα σχέδια νόµου που αφορούν την «πρόληψη της σύγκρουσης συµφερόντων στις 
πράξεις κρατικών υπαλλήλων», τον «αρχικό καθορισµό της περιουσίας», και τη 
«χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων». 
 
Πολιτική των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 
 
Η κυβέρνηση της Λετονίας έχει εγκρίνει ένα πλαίσιο εννοιών για την περιφερειακή πολιτική για 
να εφαρµοστεί έως το 2003, το οποίο θα συµπεριλαµβάνει την ίδρυση αρχών διαχείρισης και 
πληρωµών µέσα στο πλαίσιο του υπουργείου οικονοµικών και ένα χρονοδιάγραµµα για την 
λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε την εξουσιοδότηση αρµοδιοτήτων προς τα υπουργεία 
κοινωνικών υποθέσεων και γεωργίας, µε την εφαρµογή της αρχής της εταιρικής σχέσης και µε 
διαδικασίες παρακολούθησης και οικονοµικού ελέγχου. Εν όψει του ενιαίου εγγράφου 
προγραµµατισµού πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η βελτίωση της ικανότητας προγραµµατισµού 
και οι διαδικασίες τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 
 
Η Λετονία έχει αρχίσει µε αργούς ρυθµούς να προσεγγίζει το κατά κεφαλή κοινοτικό εισόδηµα, 
παρότι οι διαφορές που υπάρχουν εξακολουθούν να είναι µεγάλες, ειδικότερα σε επίπεδο 
περιφέρειας και σε σχέση µε την κατανοµή του εισοδήµατος. Είναι λυπηρό από αυτή την άποψη 
το γεγονός ότι η περιοδική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρει στοιχεία σχετικά µε 
την κατανοµή του εισοδήµατος και το επίπεδο φτώχειας. Τελευταία, δαπανήθηκαν στη Λετονία 
περίπου 11 εκατοµµύρια ευρώ µόνο ως κοινοτική προενταξιακή ενίσχυση σε µέτρα του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου (ΕΚΤ). Η εφαρµογή του SAPARD έχει αποδείξει ότι απαιτούνται σηµαντικές 
διοικητικές προσπάθειες από πλευράς των υποψηφίων χωρών για τη δηµιουργία του συστήµατος 
παράδοσης σχετικά µε τα διαρθρωτικά ταµεία. Συνεπώς θα ήταν σκόπιµο να επιταχυνθεί η 
προοδευτική εισαγωγή µέτρων τύπου ΕΤΠΑ και ΕΚΤ αρκετό χρονικό διάστηµα πριν από την 
προσχώρηση. 
 
Κοινωνικά ζητήµατα και εργατική νοµοθεσία 
 
Η Λετονία έχει µεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την πλειοψηφία του κοινοτικού κεκτηµένου 
όσον αφορά την εργατική νοµοθεσία. Τον Ιούνιο του 2002 θα τεθούν σε ισχύ νέοι νόµοι σχετικά 
µε την προστασία της εργασίας και την παροχή συµβουλών στους εργαζοµένους. Η εφαρµογή 
των εν λόγω νόµων θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από την αποτελεσµατικότητα της Κρατικής 
Επιθεώρησης Εργασίας και από τον λειτουργικό κοινωνικό διάλογο, ειδικότερα σε διµερές 
επίπεδο. Η αδυναµία του διµερούς κοινωνικού διαλόγου αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι µόνο 
το 25% των εργαζόµενων στην χώρα καλύπτονται από συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Εκτός 
από τους ιστορικούς λόγους στους οποίους οφείλεται αυτό, φαίνεται ότι επιπλέον υπάρχει και 
µια έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς ξένων επιχειρήσεων να συµµετάσχουν σε εθνικές και 
κλαδικές δοµές για τη συλλογική διαπραγµάτευση. 
 
Γεωργική Πολιτική και Ανάπτυξη της Υπαίθρου 
 
Η Λετονία έχει σηµειώσει περαιτέρω πρόοδο στις προετοιµασίες για τη συµµετοχή της στην 
ΚΓΠ. Μετά την τελική έγκριση εκ µέρους του γραφείου πληρωµών του SAPARD διατυπώθηκε 
η πρώτη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων τον Ιανουάριο του 2002. Κατά την 
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αξιολόγηση των εν λόγω προτάσεων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή εκ µέρους των 
αρµοδίων αρχών στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στα γεωργο-περιβαλλοντικά µέτρα και στη 
µελλοντική διαφοροποίηση του εισοδήµατος για τους µικρούς αγρότες, εφόσον οι παραπάνω 
στόχοι εναρµονίζονται τόσο µε την αειφόρο ανάπτυξη όσο και µε τον επαναπροσδιορισµό της 
ΚΓΠ. Οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης της Λεττονίας στην ΚΓΠ πρέπει να λάβουν επαρκώς 
υπόψη το δυναµικό ανάπτυξης της γεωργίας της Λετονίας, ειδικότερα ότι αφορά τις φιλικές 
προς το περιβάλλον µεθόδους παραγωγής, όπως επίσης και την τρέχουσα ανισότητα στο 
εµπόριο γεωργικών προϊόντων προς όφελος της ΕΕ. 
 
Περιβάλλον 
 
Η Λετονία ολοκλήρωσε προσωρινά τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης σχετικά µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο για το περιβάλλον µε τη σύναψη µιας συµφωνίας η οποία περιλαµβάνει 10 
µεταβατικές περιόδους. Η εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου για το περιβάλλον απαιτεί 
επενδύσεις και την οικοδόµηση θεσµικής ικανότητας µέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα που θα 
υπερβαίνει την ηµεροµηνία προσχώρησης. Εποµένως είναι σηµαντικό να παράσχει η ΕΕ 
οικονοµική βοήθεια προς αυτόν τον τοµέα και να εγγυηθεί την τακτική παρακολούθηση. Η 
συµµόρφωση µε την κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική δεν περιορίζεται ωστόσο στην 
εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου για το περιβάλλον. Οι αρχές που εδράζονται στην 
Συνθήκη του Άµστερνταµ και αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη και την ενσωµάτωση του 
περιβάλλοντος στο σύνολο των τοµέων πολιτικής, πρέπει επίσης να διασφαλίζονται κατά την 
εφαρµογή του κεκτηµένου σε άλλους τοµείς, όπως η πολιτική για τις µεταφορές (∆Ε∆), η 
περιφερειακή πολιτική (εφαρµογή του διαρθρωτικού ταµείου) και τα µέτρα για τον 
προϋπολογισµό. 
 
Λιθουανία 
 
Για µια χώρα που αναδύθηκε πριν από σχετικά λίγο καιρό από την καταρρέουσα Σοβιετική 
Ένωση, η οποία διέρχεται έκτοτε από µια ενίοτε δύσκολη µεταβατική διαδικασία και της οποίας 
ο πλούτος αντιστοιχεί σε ένα µικρό µόνο µέρος του πλούτου του φτωχότερου από τα σηµερινά 
κράτη µέλη της ΕΕ, η πλήρης ένταξη στην ΕΕ αποτελεί µεγάλο εγχείρηµα. 
 
Η Λιθουανία έχει προχωρήσει πλέον πολύ στην επίπονη αυτή διαδικασία. Έχει εξοικειωθεί µε 
τις πολιτικές και την εκτεταµένη νοµοθεσία (κεκτηµένο) της ΕΕ και έχει θεσπίσει δικούς της 
νόµους που αποσκοπούν στη συµµόρφωσή της προς τους αντίστοιχους κοινοτικούς, έχει 
δηµιουργήσει νέες δοµές και έχει αποκτήσει γνώσεις απαραίτητες για την ορθή εφαρµογή. Η 
τελευταία περιοδική έκθεση της Επιτροπής παρέχει µια λεπτοµερή εικόνα του βαθµού προόδου 
αυτής της διαδικασίας. Η Λιθουανία θεωρεί ότι η εικόνα αυτή είναι δίκαιη και ανταποκρίνεται 
στην πραγµατικότητα, ενώ δεν υπάρχει ένδειξη για το αντίθετο. 
 
Η Λιθουανία πληροί τα πολιτικά κριτήρια για την ένταξή της στην ΕΕ και δεν απέχει πολύ από 
την πλήρη εκπλήρωση των οικονοµικών κριτηρίων. Έχει σηµειώσει µεγαλύτερη πρόοδο στις 
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις συγκριτικά µε δύο από τις χώρες της πρώην «πρώτης οµάδας» 
όσον αφορά τον αριθµό των κεφαλαίων που έκλεισαν προσωρινά. Κατά συνέπεια, ο στόχος που 
έχει θέσει να είναι απόλυτα έτοιµη να ενταχθεί στην ΕΕ το 2004 δεν µοιάζει πλέον ίσως 
υπερβολικά τολµηρός. Ο εν λόγω στόχος θεωρείται σήµερα ρεαλιστικός, µε την προϋπόθεση να 
ενισχύσει η Λιθουανία τις προσπάθειές της στους τοµείς όπου εξακολουθούν να υπάρχουν οι 
σοβαρότερες προκλήσεις, µεταξύ των οποίων οι τοµείς της γεωργίας και της ενέργειας, καθώς 
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και η διοικητική ικανότητα. Ως ηµεροµηνία ένταξης καθορίζεται πλέον και από την ΕΕ η 1η 
Ιανουαρίου 2004. 
 
Αξίζει να αναγνωριστεί η σκληρή δουλειά της Λιθουανίας, η οποία επιβεβαιώνει τη µεγάλη 
σηµασία που αποδίδει η χώρα στην ένταξή της στην ΕΕ. Εντούτοις, αναλογιζόµενοι τον 
εξαιρετικό αγώνα της Λιθουανίας, είναι επίσης σηµαντικό να έχουµε κατά νου το γεγονός ότι 
µεγάλο µέρος αυτής της προετοιµασίας αντιστοιχεί ουσιαστικά στα τελικά βήµατα της 
µεταβατικής διαδικασίας της χώρας αυτής. Εάν δεν υπήρχε η ΕΕ ή εάν η Λιθουανία δεν είχε 
επιλέξει να αγωνιστεί για να ενταχθεί στην ΕΕ, θα έπρεπε και πάλι, όπως άλλες υποψήφιες 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, να θεσπίσει νέους νόµους και διαδικασίες, να 
βελτιώσει τη λειτουργία των θεσµών της και να διέλθει από µια δύσκολη διαδικασία 
οικονοµικής αναδιάρθρωσης. Σε µεγάλο βαθµό, η συµβολή της κοινοτικής προενταξιακής 
διαδικασίας περιορίζεται ουσιαστικά στην υιοθέτηση υπό συγκεκριµένη µορφή µεγάλου 
αριθµού µέτρων απαραίτητων ούτως ή άλλως για τη διαµόρφωση ορθώς λειτουργούσας αγοράς, 
την επαρκή προστασία της ασφάλειας των εργαζοµένων και των καταναλωτών, καθώς και 
άλλων συµφερόντων, τη δυνατότητα πλήρους συµµετοχής στο διεθνές εµπόριο και αξιοποίησης 
των πλεονεκτηµάτων του, κ.λπ.. Το σηµείο αυτό είναι σηµαντικό στο πλαίσιο του διαλόγου που 
προτίθεται να διεξαγάγει η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των χωρών που βρίσκονται σε µεταβατικό 
στάδιο µε τους λαούς αυτών των χωρών. 
 
Σε άλλους τοµείς οι κοινοτικές διατάξεις και θέσεις επιβάλλουν ως έναν βαθµό στη Λιθουανία 
την κατεύθυνση προς την οποία οφείλει να κινηθεί και τον ρυθµό που θα πρέπει να διατηρεί. 
Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί το αίτηµα για κλείσιµο του πυρηνικού σταθµού της Ignalina, 
που θεωρείται επικίνδυνος και δεν επιδέχεται βελτίωση σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 
ασφάλειας. Θα πρέπει εντούτοις να σηµειωθεί ότι οι πρώτοι που θα υποφέρουν σε περίπτωση 
ατυχήµατος θα είναι οι Λιθουανοί και ότι, κατ� επέκταση, το κλείσιµο του εν λόγω πυρηνικού 
σταθµού θα συµβάλει πρωτίστως στην ασφάλεια του λαού της Λιθουανίας. Οµοίως, η έγκαιρη 
συµµόρφωση προς τα κοινοτικά πρότυπα και όρια όσον αφορά τη ρύπανση, τη διαχείριση των 
αποβλήτων, την ασφάλεια των τροφίµων και του πόσιµου νερού θα συντελέσει πάνω απ� όλα 
στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στη Λιθουανία, αν και η συµµόρφωση αυτή είναι 
οµολογουµένως δαπανηρό και δύσκολο επίτευγµα. 
 
Προκειµένου να διευκολύνει την υλοποίηση αυτών και άλλων υποχρεώσεων, η ΕΕ παρέχει 
βοήθεια υπό διάφορες µορφές. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση καθίσταται πιο σηµαντική παρά ποτέ 
και οι σχετικές διαδικασίες αντικατοπτρίζουν όλο και περισσότερο αυτές που χρησιµοποιεί η ΕΕ 
για τις εσωτερικές της πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου και περιφερειακής ανάπτυξης. Κατ� 
αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται φυσικά η µελλοντική συµµετοχή της Λιθουανίας στις πολιτικές 
αυτές, αλλά η δηµιουργία των απαραίτητων δοµών και διαδικασιών αποδεικνύεται δυσκολότερη 
από όσο αναµενόταν. 
 
Η Λιθουανία θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές της σε αυτόν τον τοµέα. Το κίνητρο θα 
πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό, εφόσον η αποτυχία συνεπάγεται κατά κανόνα τη µη ανάληψη της 
προσφερόµενης κοινοτικής χρηµατοδοτικής βοήθειας. Το πρόγραµµα SAPARD για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη Λιθουανία λόγω της γεωγραφικής 
θέσης της χώρας και της δύσκολης διαδικασίας αναδιάρθρωσης η οποία έχει ξεκινήσει στον 
εκτεταµένο γεωργικό της τοµέα. Εντούτοις, το πρόγραµµα αυτό, για το οποίο διατέθηκαν πόροι 
ήδη από τον κοινοτικό προϋπολογισµό του 2000, µόλις τώρα αρχίζει να αποδίδει. Το πρόγραµµα 
SAPARD αντικατοπτρίζει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη στήριξη της ανάπτυξης της 
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υπαίθρου εντός της ΕΕ. Η αποτυχία όλων των υποψήφιων χωρών να καταστήσουν το SAPARD 
λειτουργικό σε εύλογο χρονικό διάστηµα υποδηλώνει ότι ορισµένοι κοινοτικοί µηχανισµοί είναι 
υπερβολικά περίπλοκοι. 
 
Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της κοινοτικής υποστήριξης είναι σαφώς ιδιαίτερα σηµαντική 
για µια χώρα όπως η Λιθουανία, οι ίδιοι πόροι της οποίας δεν θα πάψουν να είναι περιορισµένοι, 
έστω κι αν µπορεί να διατηρηθεί ο καλός ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης που έχει επιτευχθεί 
σήµερα.  
 
Το γεγονός ότι τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ που αφορούν το κεκτηµένο βρίσκονται στο 
επίκεντρο των συζητήσεων για την προενταξιακή διαδικασία της Λιθουανίας είναι απολύτως 
φυσικό, εφόσον θεωρείται ότι πληρούνται ήδη τα πολιτικά κριτήρια και ότι τα οικονοµικά 
κριτήρια δεν παρουσιάζουν σοβαρό κώλυµα. Παρατηρούνται εντούτοις σοβαρά προβλήµατα ως 
προς τη λειτουργία του δικαστικού συστήµατος και τις συνθήκες διαβίωσης των 
προφυλακισµένων και των κρατουµένων, προβλήµατα των οποίων η Λιθουανία έχει απόλυτη 
επίγνωση. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι το πρόβληµα του υπερβολικά µεγάλου αριθµού 
κρατουµένων έχει περιοριστεί ως αποτέλεσµα της χορήγησης αµνηστίας. Ωστόσο, η Λιθουανία 
χρειάζεται να καταβάλει ακόµα µεγάλη προσπάθεια έως ότου τα ζητήµατα που άπτονται του 
δικαστικού της συστήµατος και των φυλακών της πάψουν να αποτελούν αντικείµενο συζήτησης. 
 
Μάλτα 
 
Πολιτικά κριτήρια 
 
Η Μάλτα πληροί σαφώς τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. 
 
Οικονοµική ανάπτυξη 
 
Η Μάλτα διαθέτει µια λειτουργική οικονοµία της αγοράς που την καθιστά ικανή να 
αντεπεξέλθει στην πίεση του ανταγωνισµού και στις δυνάµεις της αγοράς εντός της Ένωσης, 
δεδοµένου ότι η Μάλτα προωθεί τις αλλαγές σχετικά µε τις αναποτελεσµατικές κρατικές 
επιχειρήσεις. 
 
Οι δείκτες της ανάπτυξης του ΑΕγχΠ, του πληθωρισµού και της ανεργίας έχουν θετική πορεία 
[εδώ εισάγονται οι πιο πρόσφατοι αριθµοί]. Εκτός αυτών, το έλλειµµα ανά νοικοκυριό µπορεί να 
µειωθεί αισθητά. 
 
Η αλλαγή των δοµών και η ιδιωτικοποίηση δηµόσιων οργανισµών και επιχειρήσεων προχωρούν 
ωστόσο µε αργούς ρυθµούς. Απαιτείται ταχύτερη εξέλιξη στις αλλαγές των δοµών και µια 
µεγαλύτερη ελευθέρωση, ούτως ώστε να είναι εγγυηµένη η σταθερότητα του ισοζυγίου 
πληρωµών και η ανταγωνιστική της ικανότητα διεθνώς. 
 
Εναρµόνιση µε το κοινοτικό δίκαιο και την εφαρµογή αυτού 
 
Η Επιτροπή επεσήµανε ότι η Μάλτα σηµείωσε προόδους τα περασµένα έτη στον τοµέα της 
ελεύθερης διακίνησης προϊόντων, ειδικότερα σε σχέση µε τους νοµικούς κανονισµούς για το νέο 
παγκόσµιο άνοιγµα. Σε κάθε περίπτωση, η Μάλτα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της 
σχετικά µε την τυποποίηση, την πιστοποίηση και τον έλεγχο της αγοράς, καθώς και µε την 
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εναρµόνιση των κανονισµών της για τις κρατικές προµήθειες στο κοινοτικό κεκτηµένο.  
 
Στον τοµέα του δικαίου του ανταγωνισµού έχει σηµειωθεί σαφής πρόοδος· πρέπει ωστόσο να 
ενταθούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της κρατικής παραγωγικής ικανότητας σε αυτό τον 
τοµέα και να υπάρξει µέριµνα για την ενσωµάτωση των κρατικών επιχειρήσεων στο κεκτηµένο 
του δικαίου του ανταγωνισµού. 
 
Στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής η Μάλτα σηµείωσε σηµαντικές προόδους, κυρίως σε 
σχέση µε το εργατικό δίκαιο, καθώς και µε την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον 
χώρο εργασίας. Πρέπει ωστόσο να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σχετικά µε τη νοµική 
ισότητα και την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας εφαρµογής των κανονισµών για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.  
 
Όσον αφορά τον τοµέα της φορολογίας, έχει σηµειωθεί και εκεί πρόοδος. Η Μάλτα παρουσιάζει 
πρόοδο και στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, του πολιτισµού και των οπτικοακουστικών 
µέσων. Για τη Μάλτα θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό να δηµιουργηθεί ένα κατάλληλο νοµικό 
πλαίσιο σχετικά µε την ανάπτυξη των επενδύσεων και την αναδιάρθρωση των µικρών και 
µεσαίων επιχειρήσεων. Πρόοδος έχει πραγµατοποιηθεί και στον τοµέα της πολιτικής 
περιφερειακής ανάπτυξης, όπου έχουν επιτευχθεί και ενισχυθεί οι απαιτούµενες δοµές για την 
απορρόφηση κεφαλαίων υποδοµής και συνοχής. Οι προετοιµασίες σε αυτόν τον τοµέα µπορούν 
να ενταθούν εντός του έτους µε την ψήφιση ενός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης. 
 
Μικρή πρόοδος έχει σηµειωθεί ως προς τη συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων. Στον αγροτικό τοµέα υπάρχει επίσης µικρή πρόοδος. Η υιοθέτηση του 
µεγαλύτερου µέρους του εκτενούς σχετικού κεκτηµένου και η προετοιµασία της µαλτέζικης 
αγροτικής οικονοµίας για την Κοινή Γεωργική Πολιτική έχουν καθυστερήσει.  
 
Το κοινοβούλιο διαπίστωσε το περασµένο έτος την ανάγκη να καταβληθούν ταχύτατες 
προσπάθειες σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, πρέπει να σχεδιαστεί 
µια συνολική στρατηγική για την ψήφιση και την εφαρµογή του κεκτηµένου στον τοµέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Η ψήφιση του νόµου περί προστασίας του περιβάλλοντος και 
του διατάγµατος µε τους κανονισµούς εφαρµογής του αποτελούν µεν σηµαντική πρόοδο, αλλά η 
Μάλτα απέχει ακόµα πολύ από µια πλήρη εναρµόνιση µε το κεκτηµένο. Η ικανότητα εφαρµογής 
του κεκτηµένου σε αυτόν τον τοµέα προκαλεί ανησυχίες. Επίσης, η Μάλτα πρέπει να ενισχύσει 
σηµαντικά την κρατική της παραγωγική ικανότητα, ειδικότερα όσον αφορά τους κανονισµούς 
των ελέγχων για την προστασία της ζωικής και φυτικής παραγωγής.  
 
Πολωνία 
 
Εσωτερικές υποθέσεις 
 
Μετά τις τελευταίες εκλογές, τον Σεπτέµβριο του 2001, η διακυβέρνηση στην Πολωνία ασκείται 
από έναν συνασπισµό της ∆ηµοκρατικής Αριστερής Συµµαχίας (SLD), της Εργατικής Ένωσης 
(UP) και του Πολωνικού Αγροτικού Κόµµατος (PSL). Η νέα κυβέρνηση έχει ισχυρή θέση στο 
κοινοβούλιο έναντι της ανίσχυρης και διασπασµένης µετριοπαθούς δεξιάς αντιπολίτευσης. Ως 
αποτέλεσµα των εκλογών αφενός προέκυψαν σηµαντικά οφέλη για τον συνασπισµό της 
αριστερής παράταξης SLD-UP, καθώς και µια ήττα για την απερχόµενη κυβέρνηση (τα κόµµατα 
AWS και UW δεν κατάφεραν να υπερβούν τα εκλογικά κατώτατα όρια), και αφετέρου έκαναν 



PE 309.662 52/142 RR\469983EL.doc 

EL 

την εµφάνισή τους στην εθνοσυνέλευση (Sejm) τα κόµµατα του λαϊκισµού και του 
ευρωσκεπτικισµού, όπως η Ένωση Πολωνικών Οικογενειών (LPR) και η Αυτοάµυνα, που 
κέρδισαν, στο σύνολό τους, περισσότερο από το ένα τέταρτο των εδρών. 
 
Η νέα κυβέρνηση συνασπισµού συνεχίζει τις προετοιµασίες για την ένταξη στην ΕΕ, αλλά 
βρίσκεται ταυτόχρονα αντιµέτωπη µε µια πολύ εύθραυστη οικονοµία, µε κύρια χαρακτηριστικά 
ένα µάλλον χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης (1,1% το 2001), υψηλό ποσοστό ανεργίας (18%) και ένα 
µεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα.  
 
Στα τέλη Ιανουαρίου η κυβέρνηση ενέκρινε ένα νέο οικονοµικό πρόγραµµα µε χρονικό ορίζοντα 
ως το 2005 (επιχειρήσεις-ανάπτυξη-θέσεις εργασίας). Το πρόγραµµα εστιάζεται στην προώθηση 
των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), την ενθάρρυνση της απασχόλησης µε την παροχή 
κινήτρων στους εργοδότες για πρόσληψη νέων πτυχιούχων («πρόγραµµα πρώτης 
απασχόλησης») και τη λήψη µέτρων αναζωογόνησης των επενδύσεων σε έργα υποδοµής, και 
ιδιαίτερα στην κατασκευή κατοικιών. Στις 23 Μαρτίου η κυβέρνηση ψήφισε νοµοσχέδιο για την 
τροποποίηση του πολωνικού εργατικού κώδικα µε στόχο τη µεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς 
εργασίας. Στη νέα νοµοθεσία αντιδρούν τα εργατικά σωµατεία. 
 
Πρόοδος των διαπραγµατεύσεων 
 
Μέχρι σήµερα η Πολωνία έχει κλείσει 23 από τα 31 κεφάλαια διαπραγµάτευσης. ∆ύο από αυτά, 
ιδιαίτερα σηµαντικά για την «ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων» (περιλαµβανοµένου του λεπτού 
ζητήµατος της πώλησης γεωργικών γαιών) και τη «φορολογία», έκλεισαν στις 21 Μαρτίου. Η 
συµφωνία προβλέπει δωδεκαετή µεταβατική περίοδο µετά την προσχώρηση, κατά την οποία η 
αγορά γεωργικής γης από πολίτες της ΕΕ θα προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας από τις πολωνικές 
αρχές. Όσες από τις γεωργικές κοινότητες που ήδη υπάρχουν στην Πολωνία έχουν µισθώσει γη 
θα µπορούν να την αγοράσουν µετά από µια µεταβατική περίοδο 3 ή 7 ετών (ανάλογα µε την 
περιοχή, µε τις µεγαλύτερες µεταβατικές περιόδους να ισχύουν για τις βόρειες και δυτικές 
περιοχές). Το κλείσιµο του κεφαλαίου αυτού αποτελεί πράγµατι καινοτοµία στις 
διαπραγµατεύσεις, καθώς παρέχει µια συµβιβαστική λύση για εξαιρετικά λεπτά ζητήµατα όπως 
η αγορά γης και δευτερεύουσας κατοικίας, τα οποία, λόγω της πολιτικής και ψυχολογικής τους 
διάστασης, αποτελούσαν πραγµατική πρόκληση για τους διαπραγµατευτές.  
 
Για τους προσεχείς µήνες της ισπανικής Προεδρίας το πολωνικό πρόγραµµα διαπραγµατεύσεων 
είναι εξαιρετικά φιλόδοξο, καθώς στοχεύει στο προσωρινό κλείσιµο τεσσάρων ακόµα 
κεφαλαίων. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνεται ο ανταγωνισµός και οι µεταφορές, τοµείς ιδιαίτερα 
περίπλοκοι, όπου απαιτείται η εξεύρεση ορισµένων σηµαντικών λύσεων όσον αφορά π.χ. το 
καθεστώς των ειδικών οικονοµικών ζωνών και ολοκληρωµένα σχέδια αναδιάρθρωσης της 
βιοµηχανίας σιδήρου και χάλυβα. Οι διαπραγµατεύσεις στον τοµέα της αλιείας, καθώς και της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, έχουν προχωρήσει σηµαντικά και τα σχετικά 
κεφάλαια πιθανόν να κλείσουν στο εγγύς µέλλον. 
 
Σύµφωνα µε τον «χάρτη πορείας», οι διαπραγµατεύσεις για τα πιο δύσκολα κεφάλαια όπως της 
γεωργίας, της περιφερειακής πολιτικής, των χρηµατοδοτικών και δηµοσιονοµικών διατάξεων θα 
διεξαχθούν κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2002. 
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Η πολωνική κυβέρνηση εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την ανακοίνωση της Επιτροπής 
σχετικά µε τις χρηµατοδοτικές πτυχές της διεύρυνσης όσον αφορά τη γεωργία, τονίζοντας την 
ανάγκη να εξευρεθούν λύσεις που θα αντισταθµίζουν πλήρως τις αρνητικές επιπτώσεις που θα 
έχει για την ανταγωνιστική θέση της πολωνικής γεωργίας η διαφοροποιηµένη υποστήριξη, 
καθώς και την ανάγκη να εφαρµοστεί η αρχή της ίσης µεταχείρισης. Κατά συνέπεια, οι Πολωνοί 
γεωργοί θα πρέπει να έχουν µια εξίσου ανταγωνιστική θέση στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Ο 
Πρωθυπουργός ανέθεσε σε µια οµάδα εµπειρογνωµόνων να διενεργήσει εµπεριστατωµένη 
ανάλυση των κοινοτικών προτάσεων, ούτως ώστε να διαµορφώσει την πολωνική 
διαπραγµατευτική θέση ως προς το ζήτηµα αυτό. 
 
Πέραν από τις τεχνικές πτυχές των διαπραγµατεύσεων, ο εισηγητής θα επιθυµούσε να επιµείνει 
σε τρία ζητήµατα τα οποία αξίζουν, κατά τη γνώµη του, ιδιαίτερη προσοχή.  
 
Πρώτον, οι διαπραγµατεύσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό και η πραγµατική πρόκληση έγκειται 
στον εκσυγχρονισµό της χώρας, στην όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιµασία των οικονοµικών 
παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών για τις συνθήκες της εσωτερικής αγοράς, ώστε να 
µπορέσουν να επωφεληθούν από αυτές υπό τους καλύτερους όρους. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο 
της υπό εξέλιξη πορείας προσαρµογής, έχει σηµασία να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός 
προβληµατισµός στους κόλπους της πολωνικής κοινωνίας, ώστε να συνειδητοποιήσει την 
ορθότητα όλων αυτών των µεταρρυθµίσεων, παρά το άµεσο κοινωνικό κόστος που αυτές 
συνεπάγονται. 
 
Μια δεύτερη σηµαντική πτυχή που οφείλουµε να επισηµάνουµε έχει να κάνει µε την ανάγκη 
όσο το δυνατόν µεγαλύτερης «αποπολιτικοποίησης» της διαδικασίας προετοιµασίας για την 
προσχώρηση, ώστε να διαφυλαχθεί η δυναµική της ανεξάρτητα από τις εξελίξεις που 
συντελούνται στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής και προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
προσήλωση στον συνολικό στόχο προς το συµφέρον όλης της χώρας. Το «σύµφωνο για την 
ολοκλήρωση» που συνήφθη πριν από τις εκλογές, όπως και οι δραστηριότητες του «εθνικού 
συµβουλίου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», αποτελούν πρωτοβουλίες οι οποίες κινούνται προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Αυτό αποκτά σηµασία κυρίως ενόψει του επικείµενου τελευταίου σταδίου 
των διαπραγµατεύσεων, στο πλαίσιο του οποίου θα συζητηθούν θέµατα ιδιαίτερα δυσχερή και 
ευαίσθητα, όπως η γεωργία και τα οικονοµικά. Πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε η βούληση για 
εξεύρεση ενός εύλογου συµβιβασµού που θα απολαµβάνει της υποστήριξης της κοινής γνώµης 
να µην τορπιλιστεί από τις δηµαγωγικές και λαϊκιστικές φωνές που υποκινούνται από τα 
προσωπικά συµφέροντα συγκεκριµένων οικονοµικών οµάδων ή τοµέων ή ακόµη από αβάσιµους 
φόβους. 
 
Τρίτο σηµαντικό ζήτηµα: πρέπει να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή του κεκτηµένου 
και η συνέχιση των προσπαθειών µε στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της πολωνικής 
διοίκησης. Ενώ η µεταφορά του κεκτηµένου προχωρά µε ικανοποιητικούς ρυθµούς, η εφαρµογή 
του εξακολουθεί να προσκρούει σε δυσκολίες και να παρουσιάζει καθυστερήσεις λόγω 
απουσίας των αναγκαίων διοικητικών ικανοτήτων. Η διάθεση των πρόσθετων χρηµατοδοτικών 
πόρων που προβλέπονται από το σχέδιο δράσης της Επιτροπής επιδιώκει να βοηθήσει τους 
Πολωνούς να διορθώσουν αυτή την ασυµµετρία όσο το δυνατόν πιο σύντοµα. Πρόκειται για ένα 
νευραλγικό σηµείο της προετοιµασίας για την ένταξη και συνιστά µία από τις ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για επιτυχία κατά την περίοδο µετά την προσχώρηση. 
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Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής επιθυµεί να υπογραµµίσει τη σηµασία µιας ικανής και 
ανεξάρτητης δηµόσιας διοίκησης, η οποία θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στα καθήκοντα που 
θα επωµισθεί µε στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Από την έναρξη των αλλαγών µέχρι σήµερα, η Πολωνία έχει πετύχει αναµφισβήτητες πολιτικές 
και οικονοµικές προόδους, προχωρώντας αποφασιστικά, και παρά τις εναλλαγές σε επίπεδο 
κυβερνητικής εξουσίας, στην επίτευξη του στόχου της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Καθώς το συγκεκριµένο εγχείρηµα είναι εξαιρετικά δύσκολο, υπήρξαν ευνοϊκές και δυσµενείς 
στιγµές. Η πολωνική κοινωνία, που µαστίζεται άγρια από την ανεργία (άνω του 18% του 
ενεργού πληθυσµού τον Φεβρουάριο), εξακολουθεί να δοκιµάζεται από το κόστος των 
µεταρρυθµίσεων που είναι αναγκαίες για τον εκσυγχρονισµό της χώρας και την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων µιας οικονοµίας της αγοράς. Το νόηµα της ιστορικής ευκαιρίας που προσφέρει η 
προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγεί παρ� όλα αυτά αυτή την κοινωνία στην 
κινητοποίηση των προσπαθειών της και στην αποδοχή των δυσκολιών που απορρέουν από τη 
µετάβαση. ∆εν της µένει να διανύσει παρά µια τελική ευθεία. 
 
Πριν από την έγκριση του τελευταίου µας ψηφίσµατος για την Πολωνία, τον περασµένο 
Οκτώβριο, εκφράζαµε έντονες ανησυχίες διαπιστώνοντας ότι η χώρα ήταν ουραγός στη 
διαδικασία των διαπραγµατεύσεων. Ορισµένες υποψήφιες χώρες εξέφραζαν µάλιστα τον φόβο 
µήπως η καθυστέρηση της Πολωνίας όσον αφορά τον αριθµό των κεφαλαίων που έκλεισαν έχει 
αρνητική επίδραση στην πορεία της διεύρυνσης. ∆ιαπιστώνουµε όµως ότι στη διάρκεια των 
τελευταίων µηνών ο ρυθµός των διαπραγµατεύσεων µπόρεσε να επιταχυνθεί, µε το κλείσιµο 
ιδιαίτερα περίπλοκων κεφαλαίων όπως αυτά που αφορούν τη διακίνηση των κεφαλαίων, την 
κυκλοφορία των προσώπων και τη φορολογία. Οι διαπραγµατεύσεις σχετικά µε άλλα ευαίσθητα 
κεφάλαια, όπως ο ανταγωνισµός, σηµειώνουν πρόοδο, µε την ελπίδα ότι θα βρεθεί µια λύση 
αναφορικά µε το καθεστώς των ειδικών οικονοµικών ζωνών (ΕΟΖ) και µε την ανασυγκρότηση 
του τοµέα της βιοµηχανίας σιδήρου και χάλυβα. Εποµένως, η καθυστέρηση της Πολωνίας σε 
σχέση µε τις άλλες υποψήφιες χώρες έχει µειωθεί αισθητά και οι αρχικές ανησυχίες φαίνεται να 
έχουν διαλυθεί. 
 
Αυτό δεν σηµαίνει ωστόσο πως οι δυσκολίες έπαυσαν να υπάρχουν. Λόγω του µεγέθους της, η 
Πολωνία (που αντιπροσωπεύει άνω του 40% του συνολικού πληθυσµού των υποψήφιων χωρών) 
δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα και οι προετοιµασίες της για την ένταξη στην Ένωση υπό τους 
καλύτερους όρους συνιστούν µια πραγµατική πρόκληση τόσο για τους κυβερνώντες της χώρας 
όσο και για ολόκληρη την κοινωνία, αλλά και για την ίδια την Ένωση. 
 
Παρά ταύτα, ο εισηγητής είναι αισιόδοξος. Οι ικανότητες της πολωνικής κοινωνίας, που 
αναδεικνύονται από τις προόδους που έχουν ήδη σηµειωθεί, το δυναµικό της από άποψη 
ανθρώπινων και υλικών πόρων, καθώς και η διαρκής προσήλωση στις δεσµεύσεις που ανέλαβαν 
εκατέρωθεν οι υπεύθυνοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, µας επιτρέπουν να ευελπιστούµε 
ότι η Πολωνία θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις πριν από τα τέλη του 
τρέχοντος έτους και να γίνει µέλος της Ένωσης το 2004. 
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Σλοβακία 
 
Λειτουργία του Κοινοβουλίου 
 
Όπως και κατά τα τελευταία χρόνια, η εύρυθµη λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
και των εποπτικών φορέων εξακολουθεί να παρεµποδίζεται από τη συνεχιζόµενη άρνηση των 
κοµµάτων της αντιπολίτευσης να αναλάβουν τις προεδρίες των επιτροπών που τους ανατίθενται. 
Το κοινοβούλιο ανησυχεί µήπως η άρνηση αυτή αποτελεί δείγµα βαθιά ριζωµένης απόρριψης 
δηµοκρατικά αποδεκτών διαδικασιών. Εάν η ουσιαστική αυτή προβληµατική στάση υιοθετηθεί 
στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει 
επιτύχει τα τελευταία χρόνια η Σλοβακία στο πολιτικό µέτωπο. 
 
Η κενή θέση της προεδρίας της ειδικής εποπτικής επιτροπής για τη σλοβακική υπηρεσία 
πληροφοριών καλύφθηκε από έναν βουλευτή του κοινοβουλίου προερχόµενο από τον 
συνασπισµό. Οι θέσεις προεδρίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών για τις κοινωνικές 
υποθέσεις και τη στέγαση, τον πολιτισµό και τα µέσα ενηµέρωσης, την περίθαλψη και τη 
σύγκρουση συµφερόντων, τη γεωργία, καθώς και η θέση προεδρίας της ειδικής εποπτικής 
επιτροπής για τη στρατιωτική πληροφόρηση, παραµένουν κενές. 
 
∆ικαστικό σύστηµα 
 
Πέρυσι η Σλοβακία πραγµατοποίησε σηµαντικά βήµατα για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της 
δικαστικής εξουσίας, κυρίως µέσω συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων (κατάργηση της 
δοκιµαστικής περιόδου για τους δικαστές) και διοικητικών αλλαγών όπως η σύσταση ενός 
δικαστικού συµβουλίου.  
 
Μειονότητες 
 
Η κατάσταση της ουγγρικής µειονότητας είναι σε γενικές γραµµές ικανοποιητική. Ωστόσο, 
εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα όσον αφορά την κατάσταση της σηµαντικής 
µειονότητας των Ροµ.  
 
Οικονοµία 
 
Κατά το 2001 η Σλοβακία δυσκολεύθηκε να διατηρήσει τη µακροοικονοµική σταθερότητα που 
πέτυχε χάρη στα µέτρα λιτότητας που υιοθέτησε στις αρχές του 1999. Το έλλειµµα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Σλοβακίας αυξήθηκε το 2001 σε περίπου 8,5% του 
ΑΕγχΠ (ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση µε το 3,7% του 2000) (προκαταρκτικά στοιχεία). Αυτό 
οφειλόταν σε αύξηση του εµπορικού ελλείµµατος σε περίπου 10,5% του ΑΕγχΠ λόγω κάµψης 
των εξαγωγών (κυρίως κατά το τέταρτο τρίµηνο) και µιας γενικευµένης αύξησης των 
εισαγωγών, δηλ. λόγω αύξησης όχι µόνο των εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών αλλά και των 
εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών. Η ανεργία συνέχισε να αυξάνεται, εν µέρει λόγω της 
επιτάχυνσης της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, αλλά και λόγω της ακαµψίας της αγοράς 
εργασίας, φθάνοντας σε ποσοστό 19,3% τα πρώτα τρία τρίµηνα του 2001 (σύµφωνα µε τη 
∆ΟΕ). Αντίθετα, ο πληθωρισµός βάσει δείκτη τιµών καταναλωτή µειώθηκε σε 7,3% (µέση τιµή 
περιόδου) το 2001. 
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Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι εξαιρετικά σηµαντικό η φορολογική πολιτική της Σλοβακίας να 
συµβάλει στη µείωση του ελλείµµατος των τρεχουσών συναλλαγών και η Σλοβακία να τηρήσει 
αυστηρά τις δεσµεύσεις για δηµοσιονοµική εξυγίανση (όπως εκφράζονται π.χ. στο 
Προενταξιακό Οικονοµικό Πρόγραµµα της Σλοβακίας που υπεβλήθη πέρυσι στην Επιτροπή). 
Με βάση τα προκαταρκτικά αριθµητικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισµού, το 
2001 η Σλοβακία εκπλήρωσε τη δέσµευση που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής 
εξυγίανσης να επιτύχει έλλειµµα κρατικού προϋπολογισµού 3,9% του ΑΕγχΠ (βάσει GFS, χωρίς 
τραπεζικές δαπάνες αναδιάρθρωσης και απαιτητές εγγυήσεις). Εάν πρόθεση της Σλοβακίας είναι 
να εκπληρώσει τους στόχους της για περιορισµό του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού 
σε 3,5% του ΑΕγχΠ (και πάλι χωρίς τραπεζικές δαπάνες αναδιάρθρωσης και απαιτητές 
εγγυήσεις) το 2002, θα χρειαστεί να είναι έτοιµη να λάβει πρόσθετα φορολογικά µέτρα, σε 
περίπτωση που δεν βελτιωθεί (ή επιδεινωθεί) η κατάσταση του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών το 2002.  
 
Στον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τοµέα σηµειώνεται εξαιρετική πρόοδος. Στην αρχή του 
τρέχοντος έτους ολοκληρώθηκε η πώληση του 87% της µεγαλύτερης κρατικής τράπεζας, της 
Σλοβακικής Τράπεζας Καταθέσεων (SLSP). Επιπλέον, η Γενική Τράπεζα Πίστεως (VUB), η 
δεύτερη µεγαλύτερη κρατική τράπεζα, ιδιωτικοποιήθηκε το 2001 µε την πώληση του 95% 
περίπου σε ξένο επενδυτή. Έχει ολοκληρωθεί επίσης η πώληση της τρίτης κρατικής τράπεζας, 
της Τράπεζας Επενδύσεων και Ανάπτυξης (IRB). Σηµειώθηκε περαιτέρω πρόοδος και στην 
ιδιωτικοποίηση των υπόλοιπων κρατικών µικρών και µεσαίων τραπεζών. Ολοκληρώθηκε επίσης 
η αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση της σλοβακικής ασφαλιστικής εταιρείας «Slovenska 
Poistovna», που το 2000 εξακολουθούσε να διατηρεί το 50% περίπου της αγοράς. Ως 
αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής, η κατάσταση του τραπεζικού τοµέα στη Σλοβακία έχει 
βελτιωθεί σηµαντικά. 
 
∆ιαπραγµατεύσεις 
 
∆εδοµένου ότι οι διαπραγµατεύσεις ξεκίνησαν µόλις το 2000, η Σλοβακία αποτελεί πρότυπο 
ταχύτητας προόδου. Έχει ήδη κλείσει 22 κεφάλαια κοινοτικής νοµοθεσίας, ενώ τέσσερα 
κεφάλαια, µεταξύ των οποίων οι µεταφορές, η φορολογία, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές 
υποθέσεις και ο ανταγωνισµός, τα οποία παρέµειναν ανοιχτά µετά τη βελγική Προεδρία 
αναµένεται να κλείσουν ως τα µέσα του έτους. 
 
Προενταξιακή στρατηγική 
 
Η Σλοβακία λαµβάνει ενίσχυση από τρεις πηγές: για τα έτη 2000-2002 η συνολική 
χρηµατοδοτική βοήθεια προς τη Σλοβακία ανέρχεται ετησίως σε περίπου 78 εκατ. € από το 
Phare και 18,6 εκατ. € από το SAPARD. Η ενίσχυση από το προενταξιακό διαρθρωτικό µέσο 
(ISPA), καθώς χορηγείται βάσει προτάσεων έργων, κυµαίνεται µεταξύ 3,5% και 5,5% του 
συνολικού προϋπολογισµού του ISPA. Για το 2000 η Σλοβακία έλαβε 42,4 εκατ. €. 
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Σλοβενία 
 
Η Σλοβενία είναι αποφασισµένη να κλείσει τα κεφάλαια του κοινοτικού κεκτηµένου ως το τέλος 
του έτους. Τα τρία κεφάλαια που παραµένουν ανοιχτά είναι στενά συνδεδεµένα και θα πρέπει να 
αντιµετωπιστούν λίγο πολύ συγχρονισµένα. Η χρηµατοδότηση για τη γεωργία εξαρτάται από 
την απόφαση σχετικά µε την περιφερειακή οργάνωση· επίσης το ζήτηµα του προϋπολογισµού 
σχετίζεται µε τα προαναφερόµενα προβλήµατα. Η Σλοβενία ανέκαθεν συγκαταλέγεται µεταξύ 
των καλύτερα προετοιµασµένων υποψήφιων χωρών. Οι κριτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αφορούσαν και συνεχίζουν να αφορούν τις καθυστερήσεις σε ορισµένα κεφάλαια του 
κεκτηµένου που έχει ήδη υιοθετηθεί. 
 
Όσον αφορά τα κεφάλαια που δεν έχουν κλείσει ακόµα, η κατάσταση, σύµφωνα µε τους 
ανώτερους εκπροσώπους της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας µε τους οποίους είχαµε την ευκαιρία να 
συζητήσουµε, διαµορφώνεται ως εξής: 
 
α. κατά τους προσεχείς µήνες, πριν από το καλοκαίρι, αναµένεται να εγκριθεί από το 

κοινοβούλιο η συνταγµατική τροπολογία όσον αφορά την περιφερειακή διαχείριση της 
χώρας. Μετά από µακρές συζητήσεις έµειναν ανοιχτές δύο επιλογές. Η πρώτη, την οποία 
υποστηρίζει ο Επίτροπος Barnier, προβλέπει µία ενιαία στατιστική περιφέρεια, µε το 
σκεπτικό ότι κατ� αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η υπερβολικά µεγάλη γραφειοκρατία και 
ότι σε άλλες χώρες ο αριθµός µεταξύ 1.700.000 και 1.900.000 θεωρείται ιδανικός για µια 
ευρωπαϊκή περιφέρεια. Η Σλοβενία προτιµά τη δηµιουργία τριών περιφερειών φοβούµενη 
απώλεια των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων µετά το 2006. Η συνταγµατική τροπολογία 
θα διατυπωθεί ούτως ώστε να περιλαµβάνει διάφορες λύσεις· 

 
β. στο κεφάλαιο της γεωργίας η Σλοβενία υποστηρίζει ότι η επιτροπή ανέλυσε τις παλαιές 

στατιστικές και όχι αυτές που αφορούσαν τα έτη 2000 και 2001, µε αποτέλεσµα να 
προκύψουν δύο σφάλµατα υπολογισµού. Η Λιουµπλιάνα προσπαθεί να αποφύγει τις 
καθαρές πληρωµές την ίδια ακριβώς στιγµή που εισέρχεται στην Κοινότητα και ζητά να 
αντιµετωπιστεί χωριστά και όχι ως µέλος της οµάδας των 10 υποψήφιων χωρών, όπου 
προφανώς το πρόβληµα της Πολωνίας π.χ. είναι πολύ πιο δύσκολο να επιλυθεί. Όσον 
αφορά τις ποσοστώσεις παραγωγής, η Σλοβενία ελπίζει να καλύψουν τουλάχιστον τις 
εσωτερικές ανάγκες. Τέλος, αντιµετωπίζεται µε επιφύλαξη η αναµονή ως το 2013 για τη 
συµµετοχή επί ίσοις όροις µε τα κράτη µέλη στον τοµέα των χρηµατοδοτικών σχεδίων. Οι 
συζητήσεις για το σχετικό κεφάλαιο βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, και η Λιουµπλιάνα 
ελπίζει να καταφέρει να εδραιώσει κάποιες από τις θέσεις της. 

 
Όσον αφορά τις διάφορες καθυστερήσεις, εφιστάται η προσοχή στην προσπάθεια για ταχεία 
ανάκτηση του χαµένου εδάφους. Η Σλοβενία θα ήθελε να πληροί το 2004 τα τέσσερα κριτήρια 
του Μάαστριχτ. Τη σηµαντικότερη δυσκολία συνιστά η µείωση του πληθωρισµού, ο οποίος 
κατά το τρέχον έτος θα φθάσει, σύµφωνα µε την κυβέρνηση, το 6,4%. Στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της εθνικής τράπεζας της Σλοβενίας καταρτίστηκε πρόγραµµα µε στόχο τη µείωση 
του πληθωρισµού στο 2,5% σε διάστηµα λίγων ετών και την εξάλειψη του εµπορικού 
ελλείµµατος. Η Σλοβενία ελπίζει να έχει επιτύχει οικονοµική ωριµότητα και να γίνει δεκτή στη 
ζώνη του ευρώ µεταξύ 2006 και 2007. 
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Όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, υποστηρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία, 
µε κάπως µεγαλύτερο ποσοστό για την ΕΕ έναντι του ΝΑΤΟ. Από τους 90 βουλευτές οι 86 
δήλωσαν υπέρ της ένταξης στην ΕΕ, αν και από τις πολιτικές εφηµερίδες φαίνεται µεγάλη 
αύξηση του ευρωσκεπτικισµού. Όσον αφορά την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αναµένεται η πρόσκληση 
στην προσεχή διάσκεψη κορυφής, στα τέλη του φθινοπώρου. Εάν κληθεί και η Σλοβενία, 
πιθανόν να διοργανωθεί εθνικό δηµοψήφισµα για το θέµα αυτό. Αν και οι δύο περιπτώσεις δεν 
συνδέονται εκ πρώτης όψεως, υπάρχει εντούτοις ένας άτυπος συσχετισµός. Στη Λιουµπλιάνα 
αρέσκονται να επαναλαµβάνουν τη γνωστή φράση: έξω από την Ευρώπη είναι πιο σκοτεινά και 
βρέχει περισσότερο. Η Λιουµπλιάνα χαιρετίζει ιδιαίτερα τη Συνέλευση που θα προετοιµάσει τη 
∆∆ γιατί θα συµµετέχει για πρώτη φορά επί ίσοις όροις µε τις χώρες που είναι ήδη µέλη της 
Ένωσης. Η κυβέρνηση της Σλοβενίας συγκροτεί επί του παρόντος ένα φόρουµ όπου θα 
συζητηθούν αρχικά τα συνταγµατικά και θεσµικά προβλήµατα της Συνέλευσης, αλλά το οποίο 
θα επεκταθεί στη συνέχεια σε γενικά προβλήµατα της σλοβενικής κοινωνίας και της θέσης της 
στις διεθνείς κοινότητες. Στο φόρουµ αυτό θα συµµετέχουν 40-50 άτοµα που θα εκπροσωπούν 
το κοινοβούλιο, την κυβέρνηση, τις συνδικαλιστικές ενώσεις, τον ακαδηµαϊκό κόσµο και τις 
ΜΚΟ. Ουσιαστική αποστολή του φόρουµ είναι να αυξήσει ακόµα περισσότερο τη δηµοτικότητα 
της ευρωπαϊκής ιδέας στην κοινωνία των πολιτών και να πείσει την κοινή γνώµη της Σλοβενίας 
ότι η συλλογική ασφάλεια αποτελεί τον ενδεδειγµένο τρόπο εξασφάλισης των µικρών χωρών. 
 
Η Σλοβενία υπενθυµίζει ότι είναι η µοναδική περιφέρεια της πρώην Γιουγκοσλαβίας που 
συµµετέχει µε τάγµα του στρατού της και ειδικά αποσπάσµατα της αστυνοµίας στην ειρήνευση 
στα Βαλκάνια, µεταξύ άλλων στο Κοσσυφοπέδιο και την ΠΓ∆Μ. 
 
Όσον αφορά τα εκκρεµή ζητήµατα µε την Κροατία, η Λουµπλιάνα δηλώνει ότι αναµένει τον νέο 
ανασχηµατισµό της κροατικής κυβέρνησης. Οι δύο Πρόεδροι ολοκλήρωσαν τις 
διαπραγµατεύσεις, οπότε η Σλοβενία δεν βλέπει την ανάγκη να ξανανοίξει τον διάλογο απλώς 
και µόνο επειδή το κροατικό κοινοβούλιο δεν έχει ακόµα επικυρώσει τα έγγραφα.  
 
Η µηχανογράφηση του κτηµατολογίου παρουσιάζει σταθερή πρόοδο: τον Μάρτιο του 
προηγούµενου έτους είχε ολοκληρωθεί η επεξεργασία του 10% του υλικού και τον ∆εκέµβριο το 
ποσοστό είχε φθάσει ήδη περίπου στο 30%. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2003, 
γεγονός που αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση του αριθµού των αστικών υποθέσεων 
αποεθνικοποίησης. Στον τοµέα αυτό έχει ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα το 66% των υποθέσεων 
που εξετάσθηκαν, και εκκρεµούν ακόµα οι σηµαντικότερες από την άποψη της εδαφικής 
επέκτασης και της αξίας της. Και αυτό αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2003. 
 
Οι οργανισµοί για τη βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης βρίσκονται υπό έγκριση µετά από 
µια καθυστέρηση όσον αφορά τις προβλέψεις. Αυτό οφείλεται εν µέρει στις αντικρουόµενες 
εκτιµήσεις των διεθνών συµβούλων. Εντούτοις, διαπιστώνεται πλέον στο κοινοβούλιο µια 
γενική συναίνεση ως προς την ανάγκη αποσύνδεσης της διοίκησης από την πολιτική. Ο νόµος 
για τους δηµόσιους υπαλλήλους συζητείται στην παρούσα φάση σε δεύτερη ανάγνωση στο 
κοινοβούλιο και αναµένεται να εγκριθεί πριν από το καλοκαίρι. Κατά γενική όµως συµφωνία, 
µετά το 2004 θα διορίζεται µε πολιτικά κριτήρια ένας µόνο υφυπουργός. 
 
Η ιδιωτικοποίηση των τραπεζών ορίστηκε βάσει νόµου και αναφέρεται στην έκθεσή µου. Το 
κράτος διατηρεί το 25% της Κεντρικής Τράπεζας της Λιουµπλιάνα και αποφασίζει να πωλήσει 
το 65% (εκτός 1 µετοχής) της Τράπεζας του Maribor. Το 34% της NLB προορίζεται για τον 
κύριο επενδυτή. Κατά τους προσεχείς µήνες αναµένεται να καθοριστεί η συµµετοχή των 
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εξωτερικών εταίρων.  
 
Η κοινή γνώµη δεν αντιµετωπίζει πολύ θετικά την εκχώρηση των δύο τραπεζών, κινητήριων 
δυνάµεων της εθνικής οικονοµίας, φοβούµενη και πάλι έναν δευτερεύοντα ρόλο στον διεθνή 
καταµερισµό της εργασίας. Ζητείται κατά την εξέταση της εκχώρησης κάθε εθνικής επιχείρησης 
να λαµβάνονται υπόψη τρεις παράµετροι: η αγορά από ξένο αποκλείει πιθανό ανταγωνισµό ή 
µήπως είναι µια εµπορική υπόθεση, και στην περίπτωση αυτή τίθεται το ερώτηµα γιατί να µην 
τη διαχειριστούµε µε εθνικά µέσα. Ίσως όµως πίσω από τα οικονοµικά επιχειρήµατα να 
κρύβονται πολιτικές επιδιώξεις. 
 
Χώρες µε στόχο την ένταξη µετά το 2004 
 
Βουλγαρία 
 
Η Βουλγαρία εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, όπως σηµειώνεται 
σε πολλές πρόσφατες εκθέσεις. Η κυβέρνηση συνασπισµού του Εθνικού Κινήµατος του Συµεών 
Β΄ (NMS II) και του Κινήµατος για τα ∆ικαιώµατα και τις Ελευθερίες, που ανέλαβε την εξουσία 
τον Ιούνιο του 2001, αγωνίζεται να συνεχίσει το πρόγραµµα οικονοµικής και διοικητικής 
µεταρρύθµισης µε ταχύτερους ρυθµούς. Τον Νοέµβριο του 2001 εξελέγη Πρόεδρος ο Georgi 
Parvanov. Οι µοναδικές εκλογές στον ορίζοντα είναι οι τοπικές εκλογές, οι οποίες αναµένεται να 
διεξαχθούν το φθινόπωρο του 2003. 
 
Η κυβέρνηση αντιµετωπίζει την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ ως βασικές 
προτεραιότητες. Τόσο στο κοινοβούλιο όσο και στην κοινή γνώµη εν γένει υπάρχει ισχυρή 
συναίνεση ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων.  
 
Η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζει τα ζητήµατα που 
εξακολουθούν να υφίστανται, όπως την ανάγκη διοικητικής και δικαστικής µεταρρύθµισης, και 
έχει παρουσιάσει στρατηγικές για τη διεκπεραίωση των ζητηµάτων αυτών, τις οποίες θα 
ακολουθήσουν σχέδια δράσης, καθώς και σχέδια καταπολέµησης της διαφθοράς και της 
σοβαρής εγκληµατικότητας. Αν και επιδοκιµάζεται η πρόοδος που συνιστούν αυτές οι 
στρατηγικές, η βουλγαρική κυβέρνηση πρέπει να αποδείξει ότι οι καλές της προθέσεις 
συνοδεύονται από τη θέσπιση της απαραίτητης δευτερεύουσας, νοµιµοποιητικής νοµοθεσίας και 
από έµπρακτη υλοποίηση. 
 
Τον Μάιο του 2001 καταργήθηκε η θεώρηση για την πρόσβαση των Βουλγάρων πολιτών στην 
ΕΕ. Η Βουλγαρία έχει πραγµατοποιήσει σηµαντική πρόοδο ως προς τη βελτίωση των 
συνοριακών ελέγχων, ιδιαίτερα στα σηµεία που µπορεί να αποτελούν κάποτε τα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ. Η συνοριακή αστυνοµία δεν αποτελείται πλέον κατά κύριο λόγο από 
στρατιώτες, ενώ στελεχώθηκε µε περισσότερα άτοµα. Αναβαθµίστηκε ο εξοπλισµός και 
εκδόθηκαν νέα διαβατήρια, τα οποία είναι δύσκολο να παραποιηθούν. Υπάρχει καλή 
συνεργασία µεταξύ της συνοριακής αστυνοµίας και των αρχών κατά των ναρκωτικών, όπως 
απέδειξε η κατάσχεση 1.400 κιλών ηρωίνης το 2001. 
 
Η δηµιουργία της Υπηρεσίας Προστασίας του Παιδιού και του Εθνικού Γνωµοδοτικού 
Συµβουλίου για την Προστασία των Παιδιών αποτελεί ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση, 
αλλά πρέπει να υποστηριχθεί από τη λήψη µέτρων για να καταστεί λειτουργική η εν λόγω 
υπηρεσία.  
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Ως προς το ζήτηµα της µεταχείρισης των µειονοτήτων, ο εισηγητής αναγνωρίζει την επιτυχία της 
σχετικής ενσωµάτωσης της τουρκικής µειονότητας, αλλά εξακολουθεί να εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι οι Ροµ δεν έπαψαν να είναι θύµατα εκτεταµένων διακρίσεων και τονίζει ότι 
το πρόγραµµα πλαίσιο που έχει θεσπιστεί πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε ουσιαστική 
υλοποίηση. Οι συνέπειες αυτού επεκτείνονται πέρα από τη βουλγαρική κοινωνία και σε άλλα 
κράτη µέλη της ΕΕ.  
 
Θεωρείται ότι η διαφθορά εξακολουθεί να πλήττει πολλούς τοµείς της δηµόσιας και ιδιωτικής 
ζωής. Στην εθνική έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που εκπόνησε για το 2001 το 
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επισηµαίνεται επίσης ότι δεν έχουν ακόµα σηµειωθεί 
σηµαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας και της διαφθοράς 
του δικαστικού συστήµατος. Υπάρχουν εντούτοις ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι η νέα κυβέρνηση 
αναγνωρίζει το πρόβληµα. ∆ηµοσιεύοντας µάλιστα τον Οκτώβριο του 2001 µια εθνική 
στρατηγική κατά της διαφθοράς, η οποία καλύπτει όλα τα επίπεδα της διοίκησης και της 
δικαστικής εξουσίας, καθώς και τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, δεσµεύθηκε να καταπολεµήσει 
τη διαφθορά και αναγνωρίζει την ανάγκη συνεργασίας µεταξύ των κυβερνητικών οργάνων, των 
ΜΚΟ και των µέσων ενηµέρωσης. Η επιτροπή καταπολέµησης της διαφθοράς που συστήθηκε 
πρόσφατα στο πλαίσιο του βουλγαρικού υπουργικού συµβουλίου απεφάνθη ότι όλοι οι υπουργοί 
θα πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις για την καταπολέµηση της διαφθοράς εντός των υπουργείων 
τους. Το δάνειο ύψους 520 εκατ. €, τη χορήγηση του οποίου διαπραγµατεύθηκε πρόσφατα η 
Βουλγαρία µε την Παγκόσµια Τράπεζα, αποσκοπεί στο να βοηθήσει τη χώρα να προετοιµαστεί 
για την ένταξη στην ΕΕ χρηµατοδοτώντας, εκτός από τις µεταρρυθµίσεις της αγοράς, τις 
δικαστικές µεταρρυθµίσεις και την καταπολέµηση της διαφθοράς. 
 
Παρά τις σαφείς ενδείξεις ότι η οικονοµία της Βουλγαρίας εξακολουθεί να παρουσιάζει 
σταθερότητα σε µακροοικονοµικό επίπεδο, µε αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης, ο πληθωρισµός 
αυξήθηκε το 2000 και η ανεργία, αν και ελαφρά µειωµένη σε σχέση µε το παρελθόν, παραµένει 
πολύ υψηλή (19,4% κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2001). Από τα 8 εκατοµµύρια πληθυσµού της 
Βουλγαρίας το ένα τέταρτο είναι συνταξιούχοι µε εισοδήµατα επιβίωσης. Το γεγονός ότι η 
δηµοτικότητα της κυβέρνησης έχει µειωθεί, σύµφωνα µε πρόσφατη σφυγµοµέτρηση, 
αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόµενη απογοήτευση µιας κοινής γνώµης που περιµένει ταχύτερες και 
µεγαλύτερες αλλαγές. Η κυβέρνηση σηµειώνει πρόοδο στην αναδιάρθρωση της οικονοµίας και 
οι ιδιωτικοποιήσεις προχωρούν µε ταχείς ρυθµούς (τελευταία εκπονούνται σχέδια για την 
πώληση ποσοστού έως 80% της κρατικής µονοπωλιακής καπνοβιοµηχανίας Bulgartabac). 
Ωστόσο, ο Πρόεδρος Parvanov αρνήθηκε πρόσφατα (7 Μαρτίου 2002) να επικυρώσει το νέο 
νοµοσχέδιο περί ιδιωτικοποίησης, το οποίο αναπέµφθηκε στο Κοινοβούλιο για να εξεταστεί 
περαιτέρω. Αν και αναφέρθηκαν ορισµένοι λόγοι για την ενέργεια αυτή, εκφράζεται ανησυχία 
µήπως η εν λόγω καθυστέρηση λειτουργήσει αποτρεπτικά για πιθανούς µελλοντικούς επενδυτές. 
 
Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου κατά των Ηνωµένων Πολιτειών, η Βουλγαρία συνέχισε 
να αποτελεί αξιόπιστο εταίρο, αξιοποιώντας εποικοδοµητικά τον ρόλο της στο Συµβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και ευθυγραµµιζόµενη µε τους Ευρωπαίους και Αµερικανούς συµµάχους 
της σε δράσεις καταπολέµησης της απειλής της τροµοκρατίας. Η Βουλγαρία ευθυγραµµίζεται µε 
την κοινοτική ΚΕΠΠΑ. Συνεχίζει να λειτουργεί ως δύναµη σταθερότητας στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και συµµετέχει στη ∆ιεθνή ∆ύναµη Ασφαλείας στο Κοσσυφοπέδιο (KFOR) και στην 
Πολυεθνή ∆ύναµη Σταθεροποίησης (SFOR). Στην περίπτωση του Αφγανιστάν, η Βουλγαρία 
παρείχε από την αρχή δικαιώµατα χρήσης του εναέριου χώρου της και ορισµένων 
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εγκαταστάσεων. Τον τελευταίο καιρό η Βουλγαρία αύξησε τη συµµετοχή της στην KFOR και 
παρείχε επίσης υλικοτεχνική υποστήριξη στη ∆ιεθνή ∆ύναµη Συνδροµής για την ασφάλεια 
(ISAF).  
 
Η Βουλγαρία επιζητεί στην παρούσα φάση να κληθεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ κατά τη διάσκεψη 
κορυφής της Συµµαχίας που θα διεξαχθεί στην Πράγα στον Νοέµβριο. Στο πλαίσιο της 
προετοιµασίας της για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, η Βουλγαρία επικεντρώνει τη δράση της στην 
ανάπτυξη του επαγγελµατισµού και στον επανεξοπλισµό των ενόπλων της δυνάµεων, ούτως 
ώστε να τις καταστήσει πιο διαλειτουργικές µε τις δυνάµεις των υπόλοιπων µελών του ΝΑΤΟ. 
Ωστόσο, ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων, ασφάλειας και 
άµυνας, Stanimir Ilchev, εξέφρασε πρόσφατα ανησυχίες για το επίπεδο χρηµατοδότησης αυτών 
των προτάσεων. Η κυβέρνηση επεσήµανε στην απάντησή της ότι ένα συµπληρωµατικό κονδύλι 
80 εκατ. λέβ (41 εκατ. €) έχει διατεθεί για στρατιωτικές µεταρρυθµίσεις. 
 
Στις 29 Νοεµβρίου 1999 ο τότε Πρωθυπουργός Ivan Kostov και ο Gunter Verheugen, αρµόδιος 
για τη διεύρυνση Επίτροπος, υπέγραψαν µνηµόνιο συµφωνίας µε τις ακόλουθες δεσµεύσεις: οι 
µονάδες 1 και 2 του πυρηνικού σταθµού του Kozloduy να κλείσουν ως το τέλος του 2002 και οι 
µονάδες 3 και 4 πριν από το 2008 και 2010, αντιστοίχως. Συµφωνήθηκε επίσης οι µονάδες 5 και 
6 να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν ασφαλείς µε τη βοήθεια ενός δανείου της Euratom. Η 
Επιτροπή πίστευε ότι οι µονάδες 3 και 4 θα έκλειναν οριστικά ως το 2006. Ως το τέλος του 
έτους αναµένεται να ληφθεί οριστική απόφαση για τις εν λόγω ηµεροµηνίες κλεισίµατος. Η 
Βουλγαρία υποστηρίζει την παράταση των προθεσµιών κλεισίµατος πέραν του 2006. 
 
Σε πολλά κράτη µέλη αναθερµαίνονται οι συζητήσεις σχετικά µε τη χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας. Εν τω µεταξύ, στη Βουλγαρία είναι σαφές ότι πριν ληφθεί η οριστική απόφαση για τις 
µονάδες 3 και 4 χρειάζεται να εξεταστούν οικονοµικοί, πολιτικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες. Προβάλλονται πειστικά επιχειρήµατα υπέρ της παράτασης της λειτουργίας τους 
πέραν του 2006. Ο σταθµός του Kozloduy αφενός εξασφαλίζει το 44% της παραγωγής ενέργειας 
στη Βουλγαρία και αφετέρου επιτρέπει την εξαγωγή ενέργειας στην Τουρκία, τη Σερβία, το 
Μαυροβούνιο, την Αλβανία και την Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι το κλείσιµο των µονάδων 1 � 4 
θα οδηγήσει σε µείωση του ΑΕΠ του Βουλγαρίας κατά 5% (178 εκατ. $, 205 εκατ. €)· 
υπολογίζεται επίσης ότι ως αποτέλεσµα της παύσης λειτουργίας θα σηµειωθεί αύξηση των τιµών 
του ηλεκτρικού ρεύµατος µεταξύ 5,8% και 40%. 
 
∆ιατυπώνονται επίσης επιχειρήµατα υπέρ του κλεισίµατος των µονάδων 3 και 4 ως το 2006. Τα 
επιχειρήµατα αυτά εστιάζονται σε ζητήµατα ασφάλειας, που πρέπει, φυσικά, να προτάσσονται. 
Η Βουλγαρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταλήξουν σε µια τελική συµφωνία για το 
Kozloduy, µε βάση µια ανάλυση πραγµατοποιούµενη µε ανοιχτό πνεύµα και λαµβάνοντας 
υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες. Πριν ληφθεί η σχετική απόφαση θα πρέπει π.χ. να 
εξεταστούν τα πορίσµατα της αποστολής του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας 
(∆ΟΑΕ) στη Βουλγαρία, που προγραµµατίζεται να λάβει χώρα µεταξύ 24 και 28 Ιουνίου 2002, 
καθώς και οι απόψεις της WENRA (Πυρηνική Ρυθµιστική Αρχή της ∆υτικής Ευρώπης).  
 
Η Βουλγαρία είναι ο τρίτος σηµαντικότερος αποδέκτης κοινοτικής προενταξιακής βοήθειας, το 
ύψος της οποίας ανέρχεται ετησίως σε περίπου 300 εκατ. €. Η χώρα αντιµετώπιζε όντως 
προβλήµατα απορρόφησης των κοινοτικών κεφαλαίων, αν και υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης 
στον τοµέα αυτό. Ωστόσο, ενδιαφερόµαστε να µάθουµε κατά πόσον τα σχετικά προγράµµατα 
και σχέδια στο πλαίσιο των Phare, ISPA και SAPARD είναι ορθά στοχοθετηµένα και τυγχάνουν 
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καλής διαχείρισης, και ο εισηγητής αναµένει από την Επιτροπή περαιτέρω αναλυτικές 
πληροφορίες ως προς το θέµα αυτό. 
 
Ρουµανία 
 
Στο ψήφισµά του της 5ης Σεπτεµβρίου 20011, σχετικά µε την αίτηση ένταξης της Ρουµανίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πορεία των διαπραγµατεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προσδιόρισε τους λόγους που δικαιολογούσαν τον σχετικά µικρό αριθµό των κεφαλαίων που 
είχαν κλείσει τότε από τη Ρουµανία και την Επιτροπή, καθώς και τα µέτρα που έπρεπε να 
ληφθούν προκειµένου να αντιστραφεί η τάση. Έκτοτε έχουν σηµειωθεί σηµαντικές βελτιώσεις, 
και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν επιδοκίµασε τον στόχο της Ρουµανίας να ανοίξει όλα 
τα κεφάλαια της διαπραγµάτευσης εντός του 2002. 

Οι τρέχοντες πολιτικοί και οικονοµικοί δείκτες, και ιδιαίτερα το «πρόγραµµα δράσης για την 
εντατικοποίηση της προετοιµασίας για την προσχώρηση», που εγκρίθηκε από τη ρουµανική 
κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2002, δικαιολογούν την υπόθεση ότι ο στόχος αυτός θα 
επιτευχθεί.  

Ο συµπληρωµατικός στόχος που έθεσε η ρουµανική κυβέρνηση µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
του Λάακεν για ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων ως το τέλος του 2003 ή, σε κάθε 
περίπτωση, ως τον Ιούνιο του 2004, συνιστά έναν νέο και αξιέπαινο στόχο, που απαιτεί όµως 
µια ουσιαστικής σηµασίας διαδικασία προσαρµογής στα πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά 
πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί εντούτοις µόνον εφόσον οι προσδοκίες της ρουµανικής 
κυβέρνησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνδυαστούν και µε την κατάρτιση, στο επόµενο 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης, ενός νέου χάρτη πορείας και µιας αναθεωρηµένης 
ενταξιακής στρατηγικής, προς στήριξη της επιτάχυνσης της προετοιµασίας της Ρουµανίας και 
της υλοποίησης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ να παράσχει στη 
Ρουµανία και τη Βουλγαρία πρόσθετη χρηµατοδοτική και άλλη βοήθεια στο χρονικό διάστηµα 
που µεσολαβεί. 

Είναι επίσης σηµαντικό να υπενθυµίσουµε τη δήλωση της Ρουµανίας ότι θα πρέπει να τηρηθεί 
απαρέγκλιτα η απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου το 1999, σύµφωνα 
µε την οποία όλα τα κεφάλαια που αποδεσµεύονται µέσω της ένταξης της οµάδας κρατών που 
θα γίνουν µέλη της Ένωσης ως τον Ιούνιο του 2004 ανακατανέµονται στις υπόλοιπες υποψήφιες 
χώρες. 

Τα θεσµικά και χρηµατοδοτικά µέσα που χρειάζεται να επιστρατεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 
να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις αυτές θα βοηθήσουν επίσης σηµαντικά να µη µειωθεί η 
υποστήριξη της ρουµανικής κοινής γνώµης λόγω της µακρόχρονης ενταξιακής διαδικασίας της 
χώρας. 

Οι ρουµανικές αρχές πρότειναν στο πλαίσιο αυτό να εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
η πολιτική και θεσµική σκοπιµότητα να προβλεφθεί ειδικό «καθεστώς παρατηρητή» για το 
ρουµανικό κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει σχετικά ειδικούς 
µηχανισµούς, δηµιουργώντας κατ� αυτόν τον τρόπο µια ισχυρή και καινοτόµο θεσµική γέφυρα 
                                                 
1  ΕΕ C 72 E, 21.3.2002, σ. 200. 
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σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. 

Η περιοδική έκθεση της Επιτροπής τον Νοέµβριο του 2001 συνοψίζει, ως τις σηµαντικότερες 
βελτιώσεις που έχει επιφέρει η Ρουµανία, τις πτυχές που προσδιορίζονται στην έκθεση που 
επισυνάπτεται στο ψήφισµα που εξέδωσε το ΕΚ τον Σεπτέµβριο του 20011, και κυρίως το 
γεγονός ότι η νέα νοµοθεσία σε σχέση µε τις κρατικές προµήθειες θα πρέπει να διαδραµατίσει 
σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµηση της διαφθοράς· την πρόοδο στον τοµέα των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, περιλαµβανοµένης της µεταρρύθµισης του συστήµατος προστασίας των παιδιών 
και της αποποινικοποίησης της οµοφυλοφιλίας, καθώς και της θέσπισης νοµοθεσίας για την 
επιστροφή περιουσίας και την αντιµετώπιση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων· την 
πρόοδο όσον αφορά τη µακροοικονοµική σταθεροποίηση, στο πλαίσιο της οποίας επανήλθε ο 
ρυθµός ανάπτυξης, αυξήθηκαν οι εξαγωγές και δροµολογήθηκαν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 
και οι προσαρµογές των τιµών στον τοµέα της ενέργειας. 

Στην περιοδική αυτή έκθεση της Επιτροπής αναφέρονται επίσης, σύµφωνα και µε το ψήφισµα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1, οι τοµείς όπου απαιτούνται περαιτέρω σαφείς δράσεις και 
πολιτικές δεσµεύσεις. ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέµηση της διαφθοράς· στην 
απουσία προόδου όσον αφορά την υλοποίηση µιας στρατηγικής µεταρρύθµισης της δηµόσιας 
διοίκησης και στο γεγονός ότι η πρόοδος σε ότι αφορά τη µεταφορά της νοµοθεσίας στο εθνικό 
δίκαιο δεν συνοδεύτηκε µε βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, ιδιαίτερα στους τοµείς που 
συνδέονται µε τη διαχείριση των κοινοτικών κεφαλαίων· στο γεγονός ότι δεν έχει θεσπιστεί νέα 
νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων και δεν αναβαθµίστηκε περαιτέρω η ικανότητα 
και οι υποδοµές για τη διαχείριση των συνόρων. Έγινε επίσης µνεία της επιτακτικής ανάγκης να 
εκπονηθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής όσον αφορά τον εσωτερικό δηµοσιονοµικό έλεγχο 
των δηµόσιων πόρων και να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα (και όσον αφορά τους 
κοινοτικούς πόρους). 

Στην έκθεση αυτή υπογραµµίζεται επίσης η µη εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής 
εξουσίας, περιλαµβανοµένων µεταρρυθµίσεων µε στόχο τον εκσυγχρονισµό του ποινικού 
κώδικα και την ενίσχυση του αισθήµατος δηµόσιας ευθύνης των αξιωµατούχων της αστυνοµίας, 
καθώς και τη διασφάλιση της αναλογικότητας των πράξεών τους· τα ανεπαρκή αποτελέσµατα 
της εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής για τους Ροµ, µε στόχο την καταπολέµηση της ευρέως 
διαδεδοµένης διάκρισης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης· η ανάγκη αντιµετώπισης 
των οικονοµικών ανισορροπιών και του πληθωρισµού, καθώς και του ελλείµµατος τρεχουσών 
συναλλαγών σε ένα δυσχερές κοινωνικό περιβάλλον· η επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η 
εποπτεία των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών πέραν της νέας νοµοθεσίας που θεσπίστηκε για 
τη νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

Με την ευκαιρία της επίσκεψης που πραγµατοποίησε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων στη Ρουµανία στις 24 και 25 Νοεµβρίου 2001, επιβεβαιώθηκε η σηµασία που 
αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προσεχή ένταξη της Ρουµανίας στην ΕΕ και 
εξετάστηκαν οι προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν σήµερα οι πολιτικοί, η 
διοίκηση και η κοινωνία των πολιτών. 

Για τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που χρειάζονται και για τη συστηµατική εφαρµογή τους 
απαιτείται αναπόφευκτα να καταβάλλονται διαρκώς σηµαντικές και σοβαρές προσπάθειες, 

                                                 
1  Ψήφισµα του ΕΚ σχετικά µε την αίτηση ένταξης της Ρουµανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πορεία 

των διαπραγµατεύσεων, ΕΕ C 72 E, 21.3.2002, σ. 200. 
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ιδιαίτερα όσον αφορά τον δύσκολο αγώνα για την καταπολέµηση της βαθιά ριζωµένης 
διαφθοράς την οποία αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι Ρουµάνοι, καθώς και του σοβαρού και 
επίµονου προβλήµατος της διακίνησης ναρκωτικών, του λαθρεµπορίου όπλων, του εµπορίου 
ανδρών, γυναικών και παιδιών, καθώς και του λαθρεµπορίου τσιγάρων και οινοπνευµατωδών 
ποτών. Η δηµιουργία, τον Ιανουάριο του 2002, µιας εθνικής εισαγγελίας για την καταπολέµηση 
της διαφθοράς ήταν ένα σηµαντικό βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται να 
καταβληθεί ακόµα µεγάλη προσπάθεια και, έως ότου ξεκινήσουν διώξεις κατά των παραβατών, 
είναι µάλλον αδύνατον να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών στο κοινοβούλιο και τη 
δικαστική εξουσία. 

Το βαρύ φορτίο που συνεπάγεται για τη Ρουµανία η συµφωνία που επετεύχθη µε το ∆ΝΤ, 
επιβάλλει επίσης ισχυρή πολιτική βούληση και ηγεσία, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η επιβολή 
της αναγκαίας δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, ιδιαίτερα στον τοµέα της ενέργειας και σε άλλες 
ζηµιογόνες κρατικές επιχειρήσεις. Συχνά λόγω της έλλειψης διοικητικής ικανότητας και άλλης 
εµπειρογνωµοσύνης οι νόµοι που θεσπίζονται δεν µπορούν να εφαρµοστούν στην πράξη, επειδή 
δεν υπάρχουν ειδικευµένοι ή καταρτισµένοι δηµόσιοι υπάλληλοι ή άλλοι επαγγελµατίες. 

Στην κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρουµανίας στην όγδοη συνεδρίαση του 
συµβουλίου σύνδεσης (12 Μαρτίου 2002) εκφράζονται οι περισσότεροι από τους 
προβληµατισµούς και ορισµένες από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στο ψήφισµα που 
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέµβριο του 2001. Στη δήλωση αυτή εκφράζονται 
επίσης ελπίδες που συµβαδίζουν µε το σηµερινό µήνυµα. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Φεβρουαρίου 2002, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 
όρισε συντάκτη γνωµοδότησης τον Michel-Ange Scarbonchi. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Απριλίου 2002, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. 

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

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Herbert Bösch, προεδρεύων· Michel-Ange 
Scarbonchi, συντάκτης γνωµοδότησης· María Antonia Avilés Perea, Jean-Louis Bourlanges, 
Christopher Heaton-Harris, Michiel van Hulten, Renzo Imbeni (αναπλ. Paulo Casaca), Helmut 
Kuhne, Εµµανουήλ Μαστοράκης (αναπλ. Eluned Morgan), John Joseph McCartin, Jan Mulder 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την προσχώρηση δέκα χωρών της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί πολιτική, κοινωνική και οικονοµική πρόκληση· αποτελεί 
µάλιστα ακόµη µεγαλύτερη πρόκληση για τις ενδιαφερόµενες χώρες, στον βαθµό που µέσα σε 
σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα πρέπει να προσαρµόσουν στα ευρωπαϊκά πρότυπα τις δοµές 
που κληρονόµησαν από τα κοµµουνιστικά καθεστώτα, και τούτο σε όλους τους τοµείς του 
κοινοτικού κεκτηµένου. Η χρηµατοδοτική και τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει 
να τις βοηθήσει στην προσαρµογή αυτή. Από τη σκοπιά της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισµού, η βοήθεια πρέπει απαραιτήτως να υπηρετήσει τους στόχους που καθόρισε η 
αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή και να χρησιµοποιηθεί σε συνθήκες χρηστής διαχείρισης 
και διαφάνειας. 
 
Τα προγράµµατα Phare, Sapard και Ispa έχουν στόχο να προετοιµάσουν τις υποψήφιες χώρες 
για την προσχώρηση· το Sapard (προορισµένο να στηρίξει µέτρα για τη γεωργία και την 
αγροτική ανάπτυξη) και το Ispa (προορισµένο να στηρίξει την υποδοµή στους τοµείς των 
µεταφορών και του περιβάλλοντος) δηµιουργήθηκαν µε νέους κανονισµούς, οι οποίοι τέθηκαν 
σε εφαρµογή την 1η Ιανουαρίου 2000 και θα ισχύουν έως το 2006. 
 
Η αποκεντρωµένη διαχείριση του Sapard απαίτησε κατάλληλο νοµικό πλαίσιο στις υποψήφιες 
χώρες. Το έτος 2000 αφιερώθηκε στη «θεσµική συγκρότηση» καθώς και στην εκ µέρους της 
Επιτροπής έγκριση, στα τέλη Νοεµβρίου, των 10 προγραµµάτων που υποβλήθηκαν από τις 
υποψήφιες χώρες. 
 
Εντούτοις, η πολυπλοκότητα των κανονιστικών ρυθµίσεων για το Sapard, η οποία είχε 
υποτιµηθεί από την Επιτροπή, καθώς και οι απαιτήσεις του σε επίπεδο υποψήφιων χωρών 
(εθνικός οργανισµός πληρωµών), οδήγησαν σε υστέρηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού· οι 
εκταµιεύσεις ήταν σχεδόν µηδενικές κατά το 2000 και το 2001. Έως το τέλος του 2002, µόνο οι 
µισές υποψήφιες χώρες θα είναι σε θέση να εφαρµόζουν τα προγράµµατα. Όσον αφορά το ISPA, 
εκταµιεύθηκαν πολύ µικρά ποσά κατά το 2000 και το 2001. Πρόβληµα δηµιουργεί και η 
ικανότητα απορρόφησης των υποψήφιων χωρών, και πρέπει οπωσδήποτε οι χώρες αυτές να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την απόκτηση της διοικητικής ικανότητας που είναι 
αναγκαία για τη γρήγορη και αποτελεσµατική εφαρµογή των σχεδίων. Εν προκειµένω η τεχνική 
βοήθεια της Επιτροπής είναι απαραίτητη. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού, όπως έχει επανειληµµένα επισηµάνει, θεωρεί ότι η 
διαφανής χρησιµοποίηση της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης πρέπει να διασφαλίζεται στις 
υποψήφιες χώρες µε ένα σύστηµα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου το οποίο να 
ανταποκρίνεται στα κοινοτικά πρότυπα. Γι� αυτό η επιτροπή αποδίδει πρωταρχική σηµασία στην 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων στις υποψήφιες χώρες, στη συγκρότηση µιας 
µονάδας καταπολέµησης της απάτης στις χώρες αυτές, η οποία να συνεργάζεται µε την OLAF, 
και στην ήδη από τώρα ευαισθητοποίηση ως προς το θέµα της δηµιουργίας ευρωπαϊκής 
εισαγγελικής αρχής, ώστε να υπάρξει προϊδεασµός για τις αναγκαίες νοµοθετικές αλλαγές. 
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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 συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1. διαπιστώνει ότι η πολυπλοκότητα των κανονιστικών ρυθµίσεων των νέων προγραµµάτων 

Sapard (γεωργία και αγροτική ανάπτυξη) και Ispa (υποδοµή και περιβάλλον) για τις 
υποψήφιες χώρες, αφενός, υποτιµήθηκε από την Επιτροπή και, αφετέρου, αποτέλεσε 
πραγµατική πρόκληση για τις υποψήφιες χώρες· 

 
2. διαπιστώνει τη συνακόλουθη καθυστέρηση στη δηµοσιονοµική εκτέλεση των 
προγραµµάτων από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι εν λόγω κανονιστικές ρυθµίσεις, και 
εκφράζει ειδικότερα τη λύπη του για το γεγονός ότι µόνο οι µισές υποψήφιες χώρες θα είναι 
σε θέση να προχωρήσουν στην εφαρµογή των προγραµµάτων έως το τέλος του 2002· 

 
3. σηµειώνει ωστόσο τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε η Επιτροπή για τη «θεσµική 
συγκρότηση» που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των νέων αυτών προενταξιακών 
ενισχύσεων· διαπιστώνει επίσης, όπως παραδέχεται και η Επιτροπή, τα προβλήµατα 
απορρόφησης των χρηµατοδοτήσεων από πλευράς υποψήφιων χωρών και θεωρεί ότι η 
τεχνική και χρηµατοδοτική βοήθεια της Ένωσης πρέπει να εστιασθεί ειδικότερα στη 
βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των χωρών αυτών· επιδοκιµάζει στο πλαίσιο αυτό την 
πρόταση που διατύπωσε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά µε το κοινό 
χρηµατοδοτικό πλαίσιο 2004-2006 (SEC(2002)102) να δηµιουργηθεί µεταβατικό µέσο 
στήριξης της θεσµικής ανάπτυξης· υπογραµµίζει, ωστόσο, ότι το ποσόν που έχει προβλεφθεί 
για το εν λόγω µέσο πρέπει να εξετάζεται εντός του γενικού χρηµατοδοτικού πλαισίου και 
ότι η χρήση του µέσου πρέπει να καθορίζεται προσεκτικά, προκειµένου να αποφεύγονται 
ενδεχόµενες επικαλύψεις και διπλές χρηµατοδοτήσεις· 

 
4. σηµειώνει ότι στις 20 ∆εκεµβρίου 2001 διεκόπησαν προσωρινά, χωρίς µεταβατικές 
ρυθµίσεις, οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης επί του κεφαλαίου 28 για όλες τις υποψήφιες 
χώρες, εκτός από τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία· 

 
5. επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες, 
προκειµένου να διασφαλίσει ότι, πριν από την προσχώρηση, όλες οι υποψήφιες χώρες θα 
έχουν καθιερώσει κατάλληλα συστήµατα ελέγχου στους τοµείς της από κοινού διαχείρισης 
των κοινοτικών ταµείων, για να επιτευχθεί ένα επίπεδο προστασίας των κοινοτικών 
οικονοµικών συµφερόντων συγκρίσιµο µε εκείνο που επικρατεί στα σηµερινά κράτη µέλη· 

 
6. θεωρεί ότι η Επιτροπή καθώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να βεβαιωθούν, µέσω 
διεξοδικών ελέγχων, πως οι χώρες αυτές διαθέτουν συστήµατα λογιστικής, ελεγκτικής και 
ελέγχων, εσωτερικών και εξωτερικών, τα οποία είναι συµβατά µε τα κοινοτικά πρότυπα, και 
ότι πρέπει να υποβληθεί σχετική έκθεση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισµού· 

 
 
7. είναι επίσης της γνώµης ότι τα µέτρα που ελήφθησαν από την Επιτροπή για την αξιολόγηση 
του διοικητικού και νοµικού πλαισίου των υποψήφιων χωρών ως προς τους ιδίους πόρους θα 
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πρέπει να ελεγχθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να υποβληθεί σχετική έκθεση στην 
κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού· 

 
8. θεωρεί ότι η προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων πρέπει να αποτελεί 
πρωταρχική προτεραιότητα στο πλαίσιο της διεύρυνσης, όπως έχει υπογραµµίσει η 
κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού, και ότι αυτό πρέπει επίσης να 
αντανακλάται σε συστηµατικές προσπάθειες των υποψήφιων χωρών όσον αφορά τη 
δηµιουργία υπηρεσιακών µονάδων µε στόχο την καταπολέµηση της απάτης εις βάρος των 
συµφερόντων των Κοινοτήτων, σε πλαίσιο αποτελεσµατικής συνεργασίας µε την OLAF, και 
την αποτελεσµατική καταπολέµηση της διαφθοράς· πιστεύει ότι επιβάλλεται να 
ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώµη των υποψήφιων χωρών στο ζήτηµα αυτό, µεταξύ άλλων 
στην προοπτική της δηµιουργίας ευρωπαϊκής εισαγγελίας· 

 
9. επαναλαµβάνει το αίτηµά του προς τη Συνέλευση να λάβει υπόψη τη δηµιουργία 
ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη κατοχύρωσή της στη Συνθήκη 
πριν από τη διεύρυνση· 

 
10. καλεί την Επιτροπή να το ενηµερώνει τακτικά, πέραν των δηµοσιευόµενων ετησίως 
τακτικών εκθέσεων για την πρόοδο που σηµειώνουν οι υποψήφιες χώρες, σχετικά µε τις 
διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του κεφαλαίου 28. 
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19 Απριλίου 2002 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

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

σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση  
(COM(2001) 700 � C5-0024/2002 � 2002/2023 (COS)) 

Συντάκτες γνωµοδότησης: Arie M. Oostlander και Maria Berger 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 18 ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων 
των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων όρισε συντάκτες γνωµοδότησης τον 
Arie M. Oostlander και την Maria Berger. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 18-19 Μαρτίου και 17-18 Απριλίου 2002, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω συµπεράσµατα µε 
33 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 0 αποχές. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Ana Palacio Vallelersundi (πρόεδρος), 
Lousewies van der Laan (αντιπρόεδρος), Giacomo Santini (αντιπρόεδρος), Arie M. Oostlander 
και Maria Berger (συντάκτες γνωµοδότησης), Hans Blokland (αναπλ. Ole Krarup σύµφωνα µε 
το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), Alima Boumediene-Thiery, Kathalijne Maria 
Buitenweg (αναπλ. Heide Rühle), Michael Cashman, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. 
Deprez, Francesco Fiori (αναπλ. Marcello Dell'Utri σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, 
του Κανονισµού), Pernille Frahm (αναπλ. Giuseppe Di Lello Finuoli σύµφωνα µε το άρθρο 153, 
παράγραφος 2, του Κανονισµού), Pierre Jonckheer, Eva Klamt, Jean Lambert (αναπλ. Patsy 
Sörensen), Baroness Sarah Ludford, Hartmut Nassauer, William Francis Newton Dunn, Elena 
Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (αναπλ. Jorge Salvador Hernández Mollar), Hubert Pirker, 
Martine Roure, Gerhard Schmid, Olle Schmidt (αναπλ. Francesco Rutelli), Ilka Schröder, Sérgio 
Sousa Pinto, The Earl of Stockton (αναπλ. Timothy Kirkhope), Joke Swiebel, Anna Terrón i 
Cusí, Gianni Vattimo (αναπλ. Valter Veltroni), Christian Ulrik von Boetticher και Χρήστος 
Ζαχαράκις (αναπλ. Thierry Cornillet). 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στις τελευταίες εκθέσεις της για τη σηµειωθείσα πρόοδο, η Επιτροπή εξετάζει λεπτοµερώς τα 
θέµατα που άπτονται της αρµοδιότητας της Επιτροπής Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των 
Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Επιπλέον, υπάρχει µια ευρεία µελέτη που 
πραγµατοποίησε το Open Society Institute σχετικά µε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την 
κατάσταση των µειονοτήτων στις υποψήφιες χώρες (εκτός της Τουρκίας). Και οι δύο αυτές 
εκθέσεις παρουσιάζουν βέβαια εν µέρει τις αξιοσηµείωτες προόδους και προσπάθειες που 
πραγµατοποιήθηκαν κυρίως στις πλέον προχωρηµένες υποψήφιες χώρες, συγχρόνως όµως 
αφήνουν να διαφανεί και µια εικόνα η οποία εξακολουθεί να είναι ανησυχητική. Για καµία 
υποψήφια χώρα δεν θα µπορούσε να πει κανείς ότι ανταποκρίνεται σε όλες τις εύλογες 
προσδοκίες. ∆εδοµένου ότι δεν αποµένει πολύς χρόνος έως την ένταξη, οι προσπάθειες θα 
πρέπει να ενταθούν. Το ίδιο θα µπορούσαµε να πούµε και για την υποστήριξη που παρέχουν η 
Ένωση και τα κράτη µέλη της. Με βάση τα πενιχρά στοιχεία που παρέχει η αρµόδια επί της 
ουσίας επιτροπή στις γνωµοδοτούσες επιτροπές, η νέα αυτή γνωµοδότηση θα πρέπει για µία 
ακόµη φορά να επισηµάνει τα πλέον εµφανή προβλήµατα.  

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 στην 
πρόταση ψηφίσµατός της τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. χαιρετίζει την πρόοδο που σηµείωσαν οι υποψήφιες χώρες ως προς την προσαρµογή του 
εθνικού τους δικαίου στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο στον τοµέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Κύπρος, η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, 
η Ουγγαρία και η Σλοβενία έκλεισαν το κεφάλαιο 24 που αφορά τον τοµέα της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων· καλεί όλες τις χώρες να βελτιώσουν 
περαιτέρω τη διοικητική τους ικανότητα, τη νοµική τους οργάνωση, καθώς και την 
ικανότητα εφαρµογής και επιβολής του νόµου στους διάφορους τοµείς που άπτονται της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων· 

 
2. εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την ικανότητα των υποψηφίων χωρών να 

εφαρµόσουν αποτελεσµατικά το ταχέως εξελισσόµενο κεκτηµένο στους τοµείς της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος, 
λόγω των γρήγορων εξελίξεων (µετά την 11η Σεπτεµβρίου 2001) και του γεγονότος ότι ο 
τοµέας της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων αγγίζει την καρδιά της 
κοινωνίας, το κράτος δικαίου και την εµπιστοσύνη των πολιτών στη διευρυµένη Ένωση· 
τονίζει, κατά συνέπεια, ότι είναι σηµαντικό να δοθεί ειδική προτεραιότητα στο 
συγκεκριµένο τοµέα· 

 
3. σηµειώνει µε ικανοποίηση την πρόσθετη χρηµατοδοτική υποστήριξη που παρέσχε η 

Επιτροπή µε στόχο να ενισχυθεί η οικοδόµηση των θεσµών και να βελτιωθεί η 
αποτελεσµατικότητα της διοίκησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 
παράσχουν πρόσθετη τεχνική συνδροµή, εάν χρειασθεί· 
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4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να χορηγηθεί 
χρηµατοδοτική στήριξη στο βόρειο τµήµα της Κύπρου για τα έτη 2004 έως 2006· 
σηµειώνει ότι η ανάπτυξη της διοίκησης, του δικαστικού τοµέα και των θεσµών της 
κοινωνίας των πολιτών στο βόρειο τµήµα της Κύπρου χρήζει µεγάλης προσοχής, 
περιλαµβανοµένου του προσδιορισµού των δικαιωµάτων των µειονοτήτων σε µία 
µελλοντικά ενωµένη Κύπρο· 

 
5. απευθύνει έκκληση σε όσες από τις δώδεκα υποψήφιες χώρες ενταχθούν πρώτες στην 

Ένωση να αποποιηθούν εκ των προτέρων το δικαίωµα να προβάλουν βέτο στην ένταξη 
των επόµενων χωρών· 

 
Σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
 
- ∆ικαιοσύνη 
 
6.  διαπιστώνει ότι, παρά την πρόοδο που πραγµατοποιήθηκε το 2001 η διοίκηση της 

δικαιοσύνης σε ορισµένες υποψήφιες χώρες εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται: 
- από υπερβολικά περιορισµένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για ορισµένες κατηγορίες 

του πληθυσµού, και τούτο λόγω ανεπαρκούς δικαστικής συνδροµής· 
- από συχνά κακές συνθήκες φυλάκισης· 
- από συνεχιζόµενα προβλήµατα που αφορούν την προσωρινή κράτηση· 

 
7. τονίζει ότι το θέµα του "σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων στις υποψήφιες χώρες" 

πρέπει να έχει το ίδιο πολιτικό βάρος όπως και τα οικονοµικά ζητήµατα και τα ζητήµατα 
ειρήνης και ασφάλειας, όχι τόσο διότι διακυβεύονται υψηλές αρχές, αλλά διότι 
διακυβεύεται η καθηµερινή ασφάλεια των ανθρώπων· 

 
- Αστυνοµία 
 
8. διαπιστώνει ότι σε ορισµένες υποψήφιες χώρες εξακολουθούν να σηµειώνονται 

υπερβολικά πολλά περιστατικά αστυνοµικής βίας και ατιµωρησίας των υπευθύνων και 
ζητεί από τις οικείες χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να βελτιωθεί η 
κατάρτιση, το νοµικό καθεστώς του αστυνοµικού προσωπικού τους, καθώς και οι 
µηχανισµοί επιβολής κυρώσεων· 

 
- Μειονότητες 
 
9. διαπιστώνει ότι σχεδόν σε όλες τις υποψήφιες χώρες στις οποίες είναι παρούσες, οι 

µειονότητες Ροµ υπόκεινται πάντα σε σοβαρές διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβασή 
τους στην εκπαίδευση, τη στέγη και την απασχόληση, ενώ υπερβολικά συχνά γίνονται 
θύµατα πράξεων ρατσιστικής βίας· καλεί, κατά συνέπεια, τις οικείες χώρες όχι µόνο να 
καταστρώσουν στρατηγικές για την καταπολέµηση των διακρίσεων, αλλά και να 
µεριµνήσουν για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους· 

 
10. καλεί τις βαλτικές χώρες να συνεχίσουν τα προγράµµατα γλωσσικής κατάρτισης και να 

ενθαρρύνουν τη διαδικασία πολιτογράφησης των ρωσόφωνων µειονοτήτων καθιστώντας 
κυρίως ευκολότερες τις διαδικασίες πολιτογράφησης· 
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11. ζητεί µε έµφαση από την κυβέρνηση της Ρουµανίας να διασφαλίσει αποτελεσµατικά την 
ελευθερία εκτέλεσης των θρησκευτικών καθηκόντων και να θέσει τέρµα στην παράνοµη 
κατοχή και καταστροφή εκκλησιών της ελληνοκαθολικής µειονότητας· 

 
12. καλεί τις ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για: 

� αποτελεσµατικότερη προστασία των παιδιών, ιδίως στη Βουλγαρία και Ρουµανία  
� βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
� κατάργηση των νοµοθεσιών που γεννούν διακρίσεις εις βάρος των οµοφυλοφίλων 

(στη Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο) ή την ταχεία εφαρµογή τροποποιήσεων που 
έχουν ήδη αποφασισθεί (Εσθονία, Λιθουανία) 

� εν γένει, αποτελεσµατική καταπολέµηση όλων των διακρίσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 
13 της ΣΕΕ· 

ειδάλλως θα τίθεντο υπό αµφισβήτηση τα κριτήρια της Κοπεγχάγης· 
 
- Σωµατεµπορία 
 
13. διαπιστώνει ότι ορισµένες υποψήφιες χώρες εξακολουθούν να αποτελούν κέντρα της 

σωµατεµπορίας, ιδίως γυναικών· καλεί συνεπώς τις χώρες αυτές να καταπολεµήσουν 
αποτελεσµατικά αυτό το φαινόµενο, ιδιαίτερα µε µέτρα που συνδέονται µε τα κοινωνικά 
του αίτια και, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, να κυρώσουν τις σχετικές διεθνείς συµβάσεις 
και να επιβάλουν ποινικές κυρώσεις στους υπευθύνους (ιδίως στη Βουλγαρία, τη 
Ρουµανία, τη Λετονία)· 

 
- Ελευθερία έκφρασης 
 
14. σηµειώνει µε ανησυχία ότι σε ορισµένες υποψήφιες χώρες (Βουλγαρία, ∆ηµοκρατία της 

Τσεχίας, Ουγγαρία, Ρουµανία, Πολωνία) τίθενται ενίοτε υπό αµφισβήτηση η ελευθερία 
έκφρασης των δηµοσιογράφων αφ' ενός και αφ' ετέρου, λόγω του τρόπου του κρατικού 
ελέγχου, η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης· 

 
- Άσυλο 
 
15. διαπιστώνει ότι σε ορισµένες υποψήφιες χώρες (ειδικότερα στα βαλτικά κράτη και τη 

Σλοβακία) τόσο η ισχύουσα διαδικασία σε θέµατα ασύλου (υπερβολικές προθεσµίες και 
ανεπαρκείς δυνατότητες προσφυγής) όσο και οι συνθήκες συγκράτησης των προσφύγων, 
παρουσιάζουν ακόµη µεγάλες ανεπάρκειες· καλεί τις χώρες αυτές να λάβουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ώστε να ευθυγραµµίσουν τις σχετικές διαδικασίες και πρακτικές τους 
στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα· 

 
∆ικαστική και αστυνοµική συνεργασία 
 
16. θεωρεί ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες στον τοµέα της κατάρτισης ειδικών, 

προκειµένου να καταπολεµηθούν το οικονοµικό έγκληµα, το ξέπλυµα χρηµάτων, η 
εγκληµατικότητα στον τοµέα της πληροφορικής καθώς και η διαφθορά· ειδικότερα, για 
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος απαιτούνται πεπειραµένο προσωπικό, 
εξοπλισµός και κατάρτιση· υποστηρίζει τη σύσταση ειδικών εδρών ευρωπαϊκού δικαίου 
στα πανεπιστήµια (οι επονοµαζόµενες έδρες Monnet)· 
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17. εκφράζει την ανησυχία του για το χαµηλό επίπεδο κατάρτισης των δικαστικών και των 
αστυνοµικών υπαλλήλων στις περισσότερες υποψήφιες χώρες, καθώς και για τη 
διαρθρωτική έλλειψη έµπειρου και εξειδικευµένου προσωπικού στη δικαστική και 
αστυνοµική οργάνωση, όπως επίσης και για το υψηλό ποσοστό ανανέωσης του 
ανώτερου στελεχικού δυναµικού λόγω χαµηλών αµοιβών· ειδικότερα, η Ρουµανία 
αντιµετωπίζει µεγάλη πίεση λειτουργίας λόγω της ανεπάρκειας δικαστών και 
δικαστηρίων· 

 
18. υπογραµµίζει ότι οι περισσότερες υποψήφιες χώρες, στην προσπάθειά τους να 

υπερκεράσουν την κληρονοµηµένη απουσία ανεξάρτητου, αξιόπιστου και 
αποτελεσµατικού δικαστικού τοµέα, καθώς και την απουσία σύγχρονης διοικητικής 
αστυνοµίας και συστήµατος συνοριακού ελέγχου, αντιµετωπίζουν πλέον οικονοµικούς 
φραγµούς, καθώς και τις συνέπειες της οικονοµικής τους υστέρησης· 

 
Συνοριακός έλεγχος 
 
19. τονίζει ότι τις δυσκολίες στα σύνορα Λιθουανίας-Πολωνίας-Καλίνινγκραντ προκαλεί µία 

ακατάλληλη και αναποτελεσµατική διοίκηση, κυρίως στη ρωσική πλευρά· διαπιστώνει 
ότι η Λιθουανία και η Πολωνία πρέπει, αφενός, να ενισχύσουν τους συνοριακούς 
ελέγχους και, αφετέρου, να διευκολύνουν τις κινήσεις από και προς το θύλακο του 
Καλίνινγκραντ· 

 
20. τονίζει ότι θα πρέπει να εφαρµοσθεί ένα ευέλικτο σύστηµα θεωρήσεων διαβατηρίου για 

τους κατοίκους των µεθοριακών περιοχών (Καλίνινγκραντ, Ουκρανία), ιδίως όταν το 
Σένγκεν τεθεί σε ισχύ στις οικείες χώρες· 

 
21. σηµειώνει ότι σε πολλά µεθοριακά σηµεία το προσωπικό συνοριακού ελέγχου δείχνει 

έλλειψη αποτελεσµατικότητας· ζητεί να βελτιωθούν οι συνοριακοί έλεγχοι χάρη στην 
πρόσθετη κατάρτιση του προσωπικού και στην απλοποίηση των διοικητικών 
διατυπώσεων στα σύνορα·  

 
22. καλεί την Επιτροπή να κοινοτικοποιήσει την ευθύνη για τα εξωτερικά σύνορα και να 

µοιράσει την ευθύνη σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά ζητήµατα και το προσωπικό· 
 
Καταπολέµηση της διαφθοράς 
 
23. τονίζει ότι η κοινωνική διαφάνεια (όπως η ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης) και η 

ανεξαρτησία του δικαστικού τοµέα είναι αναγκαία στοιχεία για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς· ειδικότερα, οι δικαστικές διαδικασίες πρέπει να είναι πιο διαφανείς και να 
ελέγχονται στην πράξη από τα µέσα ενηµέρωσης και τις αποκαλούµενες οµάδες 
παρατήρησης·  

 
24. σηµειώνει ότι, εν µέρει λόγω της κατάστασης την οποία κληρονόµησαν και των 

διαρθρωτικά χαµηλών αµοιβών των δηµοσίων υπαλλήλων, η διαφθορά αποτελεί κοινό 
χαρακτηριστικό στους δηµόσιους οργανισµούς (µε θετικές εξαιρέσεις τη Σλοβενία, την 
Εσθονία και τη Μάλτα)· επισηµαίνει ότι αυτό το χαµηλό επίπεδο αµοιβών µπορεί να 
οδηγήσει στη διαρροή εγκεφάλων προς τον ιδιωτικό τοµέα, αποδυναµώνοντας έτσι τη 
δηµόσια διοίκηση· 
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25. υπογραµµίζει ότι, παρά την πρόοδο που σηµείωσε η Ρουµανία (και η Βουλγαρία) στην 

καταπολέµηση της διαφθοράς, το δικαστικό σύστηµα της χώρας αυτής εξακολουθεί να 
παρουσιάζει δικονοµικά κενά, µε αποτέλεσµα να ενθαρρύνει τη διαφθορά και να 
παρεµποδίζει την τιµωρία των δικαστών· σηµειώνει την αύξηση των εξουσιών του 
Γενικού Εισαγγελέα, η οποία ενδέχεται να έρχεται σε σύγκρουση µε τις αρχές του 
κράτους δικαίου· σηµειώνει µε ανησυχία ότι στη Ρουµανία πολλοί άνθρωποι δεν 
µπορούν να ζήσουν µε το µισθό τους, γεγονός που τους ωθεί στη διαφθορά· 

 
Προστασία των δεδοµένων 
 
26. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο σηµείωσαν ορισµένες υποψήφιες, οι 

οποίες είτε καθιέρωσαν είτε βρίσκονται σε διαδικασία καθιέρωσης ενός συστήµατος 
επίβλεψης προσωπικών δεδοµένων· 

 
Καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
 
27. ζητεί µε έµφαση από τις υποψήφιες χώρες, που δεν το έχουν πράξει ήδη, να υπογράψουν 

και να κυρώσουν τις συµβάσεις που είναι απαραίτητες για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας, όπως τη ∆ιεθνή Σύµβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη της χρηµατοδότησης 
της τροµοκρατίας (1999) και τη Σύµβαση της ΕΕ της 29ης Μαΐου 2000 για την αµοιβαία 
συνδροµή σε υποθέσεις ποινικού δικαίου· 

 
28. υπενθυµίζει ότι στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης 

τονίζεται ότι "για τη συµµετοχή απαιτείται η υποψήφια χώρα να έχει επιτύχει τη 
σταθερότητα των θεσµών που εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων" 
υπονοώντας µε αυτόν τον τρόπο ότι δεν µπορούν να χορηγηθούν µεταβατικές περίοδοι 
όσον αφορά αυτά τα κριτήρια· για το λόγο αυτό θεωρεί ότι χώρες που δεν έχουν επιλύσει 
τις δυσκολίες που αφορούν τα ανωτέρω κριτήρια, περιλαµβανοµένων των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων, της διαφθοράς, της ελευθερίας της έκφρασης και της προσωρινής 
κράτησης, δεν µπορούν να γίνουν µέλη της ΕΕ. 
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17 Απριλίου 2002 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

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

σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση 
(COM(2001) 700 � C5-0024/2002 � 2002/2023 (COS)) 

Συντάκτης γνωµοδότησης:  Harald Ettl  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Κατά τη συνεδρίαση της στις 23 Ιανουαρίου 2002 η Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής 
Πολιτικής όρισε τον κ. Harald Ettl ως συντάκτη της γνωµοδότησης. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 25 Φεβρουαρίου 2002, 19 Μαρτίου 2002 και 16 Απριλίου 2002, 
η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. 

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

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Christa Randzio-Plath, πρόεδρος· John 
Purvis, αντιπρόεδρος· Harald Ettl, συντάκτης γνωµοδότησης (αναπλ. David W. Martin)· 
Generoso Andria, Luis Berenguer Fuster (αναπλ. Pervenche Berès), Hans Blokland, Hans Udo 
Bullmann, Jonathan Evans, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Lisbeth Grönfeldt 
Bergman, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Astrid Lulling, 
Thomas Mann (αναπλ. Ingo Friedrich), Ιωάννης Μαρίνος, Helmuth Markov (αναπλ. Philippe 
A.R. Herzog), Hans-Peter Mayer, Ιωάννης Πατάκης, Fernando Pérez Royo, Mikko Pesälä 
(αναπλ. Christopher Huhne), Elly Plooij-van Gorsel (αναπλ. Karin Riis-Jørgensen), Bernhard 
Rapkay, Olle Schmidt, Peter William Skinner, Charles Tannock (αναπλ. Theresa Villiers), 
Helena Torres Marques, Bruno Trentin και Ieke van den Burg (αναπλ. Γιώργου Κατηφόρη). 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το αρχικά έντονα διαφοροποιούµενο επίπεδο προετοιµασίας µεταξύ των υποψηφίων προς 
ένταξη κρατών εµφανίζει πλέον µια πολύ πιο οµοιογενή εικόνα στη σχετική έκθεση προόδου. Η 
δυνατότητα ένταξης µέχρι και 10 κρατών πλέον µοιάζει εφικτή. Μόνο η Βουλγαρία και η 
Ρουµανία θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο προετοιµασίας, ενώ, είναι γεγονός ότι η Βουλγαρία 
έχει κάνει µεγαλύτερες προόδους από τη Ρουµανία στον τοµέα της αναδιάρθρωσης της 
οικονοµίας. 
 
Γενικά όµως, αυτό που ισχύει στα κράτη αυτά είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκή ρυθµιστικές 
αρµοδιότητες για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η αναγκαία ασφάλεια που 
απαιτούν κυρίως οι επενδυτές αλλά και οι εξαγωγείς, δεν ανταποκρίνεται στα απαραίτητα 
πρότυπα της ΕΕ. Υπάρχουν ακόµη µεγάλες διαφορές µεταξύ της θεωρητικής εφαρµογής του 
νοµικού πλαισίου και της ουσιαστικής εφαρµογής που ακολουθείται. Οι πυλώνες της δικής µας 
οικονοµίας της αγοράς, όπως είναι οι κανόνες του ανταγωνισµού, οι κανονισµοί προστασίας των 
καταναλωτών και τα τεχνικά πρότυπα, δεν ανταποκρίνονται µε την υπάρχουσα µορφή τους στις 
απαιτήσεις της ΕΕ. Η εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών αγορών αντανακλά ακόµα περισσότερο 
το, προς το παρόν, µη ικανοποιητικό επίπεδο ανάπτυξης της οικονοµίας. Ο τοµέας της εποπτείας 
δεν είναι ακόµη επαρκώς διαµορφωµένος. Τα «δυσπραγούντα» δάνεια που συνεχίζουν αν 
υπάρχουν στις υποψήφιες χώρες, επιβεβαιώνουν την πρόσθετη ανάγκη αναδιοργάνωσης των όχι 
και τόσο αµελητέων δαπανών σε σχέση πάντα µε το εκάστοτε ΑΕγχΠ. 
 
Οι χώρες της Βαλτικής, η Σλοβακία, καθώς επίσης και η Σλοβενία, συνεχίζουν να έχουν µεγάλο 
πρόβληµα µε το σηµαντικότερο µέσο για την ΕΕ, δηλαδή την πολιτική του ανταγωνισµού.  
 
Για να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ της υφιστάµενης και όντως απαραίτητης πολιτικής των 
επιδοτήσεων και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, έτσι ώστε να γίνει η µετάβαση χωρίς αντιθέσεις, 
απαιτείται περισσότερη ευαισθησία εκ µέρους της ίδιας της ΕΕ. 
 
Η βραδεία διαδικασία αναδιάρθρωσης της βιοµηχανίας και ιδιαίτερα της βαριάς βιοµηχανίας 
περιορίζει έντονα την ανταγωνιστική ικανότητα. Η βασική αιτία για αυτό είναι οι δαπάνες των 
µέτρων εξασφάλισης απασχόλησης που συνοδεύουν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης. 
Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και κυρίως το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων το οποίο ξεπερνά 
το 35%, λειτουργούν ως παράγοντας διατήρησης των υπαρχόντων δοµών, τόσο στο χώρο της 
βιοµηχανίας όσο και στον αγροτικό τοµέα. 
 
Έτσι κάποιες κρίσιµες περιοχές των υποψηφίων κρατών έρχονται αντιµέτωπες µε σωρεία 
προβληµάτων κατά τη διαδικασία των µεταρρυθµίσεων, ενώ πρέπει να βελτιωθεί τάχιστα η 
βοήθεια για την αντιµετώπιση των αναγκών ενσωµάτωσης εάν θέλουµε να αποφύγουµε 
καταστροφικές τάσεις στην απασχόληση και τον κοινωνικό τοµέα. 
 
Οι τάσεις αυτές αποτελούν ένδειξη για την ΕΕ ότι, χωρίς ποιοτικές και ποσοτικές βελτιώσεις 
στα διαρθρωτικά ταµεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι πλέον το ίδιο ελκυστική από 
οικονοµική άποψη. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Η Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, που είναι 
αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατος που θα εγκρίνει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 

 1. διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι, σε σχέση µε τις εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που δηµοσιεύθηκαν το Νοέµβριο του 2001, η πορεία των υποψηφίων προς 
ένταξη κρατών παρουσιάζει αυξανόµενη οµοιογένεια όσον αφορά τη διαδικασία 
προσαρµογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση·  

 
2. επισηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόµη σε επαρκή βαθµό οι ρυθµιστικές δοµές για την οµαλή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, πράγµα που, µεταξύ άλλων, καθιστά ακόµα πιο έντονη 
την ανάγκη να αποφευχθεί η υπέρµετρη διόγκωση του νοµοθετικού πλαισίου της ΕΕ µε 
υπερβολικά πολλές και υπερβολικά λεπτοµερείς νοµοθετικές πράξεις, ώστε να επιτραπεί η 
ευκολότερη υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου από τις υποψήφιες χώρες και, 
ταυτόχρονα, να δηµιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις·  

 
3. ζητεί από τις υποψήφιες χώρες να επισπεύσουν την εφαρµογή των κανόνων σχετικά µε τον 

ανταγωνισµό, και ιδίως των κανόνων που αφορούν τις ενισχύσεις της ΕΕ, προκειµένου να 
αποτραπεί ο ολέθριος ανταγωνισµός µεταξύ των τόπων εγκατάστασης των επιχειρήσεων, 
ο οποίος θα επηρέαζε αρνητικά τη συναίνεση για τη διεύρυνση, και να µεριµνήσουν για 
τον εκσυγχρονισµό των δηµοσίων υπηρεσιών καθώς και την ενίσχυση των κανόνων 
εποπτείας, ειδικότερα στον τραπεζικό τοµέα, προκειµένου να καταστεί δυνατή η διαφανής 
και ρυθµιζόµενη ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών αγορών· 

 
4. υπογραµµίζει την ανάγκη να µη γίνει καµία απολύτως παραχώρηση στις υποψήφιες για 

ένταξη χώρες όσον αφορά τις φοροαπαλλαγές και τα φορολογικά προνόµια, που ενδέχεται 
να συµβάλει στη διατάραξη της οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει αµελλητί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λεπτοµερή και 
εκτεταµένη έκθεση σχετικά µε το ζήτηµα των φόρων στο πλαίσιο των ενταξιακών 
διαπραγµατεύσεων· 

 
5. υπενθυµίζει ότι το Κοινοβούλιο, στο από 13 Νοεµβρίου 2001 ψήφισµά του σχετικά µε την 

ανακοίνωση της Επιτροπής για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρώπη, είχε ζητήσει 
από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε την κατάσταση και τις 
ανάγκες των υπηρεσιών κοινής ωφελείας στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες·  

 
6. εκφράζει ωστόσο την ικανοποίησή του για τις προόδους που πραγµατοποίησαν ορισµένες 

υποψήφιες χώρες, π.χ υπό µορφήν µέτρων άρσης των ρυθµίσεων· 
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7. υπογραµµίζει τη σηµασία της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας και της εύρυθµης 
λειτουργίας των τραπεζικών συστηµάτων στις υποψήφιες για ένταξη χώρες και ζητεί την 
περαιτέρω ανάπτυξη των ρυθµιστικών διατάξεων και των νοµικών διατάξεων περί 
εποπτείας στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών αγορών· 

 
8. υπογραµµίζει τη σηµασία της προστασίας των καταναλωτών και ζητεί επίσπευση της 

εφαρµογής των κανόνων περί προστασίας των καταναλωτών· 
 
9. επισηµαίνει, ότι για την άνθιση των οικονοµιών, πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για όλους 

του παράγοντες της οικονοµίας, την οποία µπορεί να εγγυηθεί η εφαρµογή του κοινοτικού 
κεκτηµένου· τονίζει επίσης ότι τούτο θα πρέπει να συµβαδίζει µε την καταπολέµηση της 
διαφθοράς και την προαγωγή των αρχών βάσει του κράτους δικαίου· 

 
10. παρατηρεί ότι, δεδοµένης της γενικής εξέλιξης της οικονοµικής πολιτικής στην 

πλειονότητα των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η βιαστική 
ένταξή τους στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση θα µπορούσε να προκαλέσει 
προβλήµατα στη σταθερότητα του ευρώ και στην ανάπτυξη του τοµέα της απασχόλησης 
και της κοινωνικής πολιτικής· στο πλαίσιο αυτό επισηµαίνει την οικονοµική και πολιτική 
σηµασία που θα είχε η πλήρης συµµετοχή όλων των κρατών µελών στην Οικονοµική και 
Νοµισµατική Ένωση· 

 
11. τονίζει ότι προκειµένου να επιτευχθεί η σταθερή µετάβαση των υποψηφίων κρατών προς 

µια υγιή οικονοµία της αγοράς, απαιτείται µια κάποια νοµισµατική και οικονοµική 
ευλυγισία, καθώς και µια διατηρήσιµη οικονοµική ανάπτυξη· 

 
12. διαπιστώνει την πρόσφατη επιδείνωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης των υποψηφίων 

χωρών, ιδίως λόγω των δαπανών αναδιάρθρωσης της εθνικής οικονοµίας και λόγω της 
προετοιµασίας ένταξης στην ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι σε 
ορισµένες χώρες επανεµφανίζονται αδιαφανείς δηµοσιονοµικές πρακτικές· 

 
13. κρίνει ότι η συµµόρφωση της νοµοθεσίας των υποψηφίων κρατών προς τις συστάσεις της 

Οµάδας ∆ιεθνούς Χρηµατοπιστωτικής ∆ράσης όσον αφορά την καταπολέµηση της 
νοµιµοποίησης κεφαλαίων από παράνοµες δραστηριότητες και των φορολογικών 
παραδείσων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη· 

 
14. καλεί εποµένως τα υποψήφια προς ένταξη κράτη να καθορίσουν σαφείς προτεραιότητες 

από πλευράς δαπανών, να ενισχύσουν τη διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών αλλά και 
να βελτιώσουν τη διαχείριση στον τοµέα του δηµοσιονοµικού ελέγχου ώστε να ανιχνεύουν 
και να καταπολεµούν τις περιπτώσεις απάτης· 

 
15. κρίνει απολύτως αναγκαίο να προωθηθεί σε µεγαλύτερο βαθµό απ΄ όσο µέχρι σήµερα η 

διαδικασία µεταρρύθµισης στην ΕΕ όσον αφορά τα υπάρχοντα θεσµικά όργανα, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η ικανότητα της Ένωσης να δεχθεί έως και 10 νέα µέλη 
καθώς και η λειτουργική ικανότητα µιας ΕΕ που θα περιλαµβάνει 25 και πλέον µέλη· 
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16. φρονεί ότι, αν και η θέσπιση µεταβατικών περιόδων σε ορισµένους τοµείς είναι αναγκαία, 
προκειµένου να διασφαλιστούν ο δίκαιος ανταγωνισµός και η βαθµιαία ολοκλήρωση, οι 
περίοδοι αυτές θα πρέπει - προς όφελος του στόχου της συνοχής - να είναι όσο το δυνατό 
πιο σύντοµες και περιορισµένες· 

 
17. διαπιστώνει επίσης ότι είναι απαραίτητο για τα υποψήφια κράτη να ολοκληρώσουν τις 

µεταρρυθµίσεις προκειµένου να δηµιουργήσουν µια λειτουργούσα αγορά για τη έγγεια 
ιδιοκτησία, τη στέγαση και την κατασκευή κτηρίων ώστε να µην παρεµποδίζεται η 
ανάπτυξη της αγοράς εργασίας· 

 
18. θεωρεί απόλυτα αναγκαία, από γενική οικονοµική άποψη, την επιτάχυνση της 

µεταρρύθµισης των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στα υποψήφια προς ένταξη 
κράτη· 

 
19. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες να εντείνουν την µεταξύ 

τους ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
περιφερειακή συνεργασία µεταξύ των υποψηφίων χωρών και να διαθέσει χρηµατοδοτικά 
µέσα για τον σκοπό αυτό· 

 
20. πιστεύει ωστόσο ότι η κριτική αυτή δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ουσιαστικά θετική 

στάση του Κοινοβουλίου έναντι της διαδικασίας διεύρυνσης, ούτε και τη σηµασία του 
γεγονότος ότι οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα καταστούν πλήρη µέλη 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας· υπογραµµίζει ότι ο µετασχηµατισµός των υποψηφίων 
κρατών ενόψει της ένταξης αποτελεί µια πολύ ευρεία διαδικασία και ότι η Ένωση οφείλει, 
παράλληλα µε την επίκριση για τις βραδείες διαδικασίες, να επιδείξει κατανόηση και να 
υποστηρίξει τη διαδικασία µετασχηµατισµού, π.χ µέσω των υφισταµένων κοινοτικών 
προγραµµάτων· 

 
21. υπογραµµίζει επίσης ότι η ένταξη, αυτή καθαυτή, θα επιτρέψει στις υποψήφιες χώρες να 

υλοποιήσουν ευκολότερα τους στόχους που επιδιώκει η ΕΕ. 
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23 Απριλίου 2002 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

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

σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση  
(COM(2001) 700 � C5-0024/2002 � 2023/2002 (COS)) 

Συντάκτης γνωµοδότησης: Joachim Wuermeling 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Φεβρουαρίου 2002, η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και 
Εσωτερικής Αγοράς όρισε συντάκτη γνωµοδότησης τον Joachim Wuermeling. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 27 Μαρτίου και 23 Απριλίου 2002, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο 
γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω συµπεράσµατα µε 
25 ψήφους υπέρ και µία αποχή. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Willi Rothley, ασκών την προεδρία· Ιωάννης 
Κουκιάδης και Bill Miller, αντιπρόεδροι· Joachim Wuermeling, συντάκτης γνωµοδότησης· 
Paolo Bartolozzi, Maria Berger, Ward Beysen, Philip Charles Bradbourn (αναπλ. Nicole 
Fontaine), Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer (αναπλ. µέλος), Marie-Françoise Garaud, 
Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, Λόρδος 
Inglewood, Piia-Noora Kauppi (αναπλ. Janelly Fourtou), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, 
Neil MacCormick, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Elena Ornella 
Paciotti (αναπλ. Carlos Candal), Rijk van Dam (αναπλ. Ole Krarup), Rainer Wieland και Stefano 
Zappalà. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 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 του για το γεγονός ότι οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις σχετικά 
µε τα κεφάλαια που αφορούν την εσωτερική αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεµάτων, έχουν προσωρινά ολοκληρωθεί· θεωρεί ότι οι 
συµφωνηθείσες µεταβατικές ρυθµίσεις αποτελούν µία δίκαιη και συνετή διαδικασία για τη 
σταδιακή ολοκλήρωση της αγοράς· 

2. σχετικά µε την Επιτροπή ότι η επιτευχθείσα µέχρι τούδε πρόοδος των υποψηφίων χωρών 
όσον αφορά τη δηµιουργία αποτελεσµατικών διοικητικών και δικαστικών αρχών δεν 
επαρκεί ακόµη για την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης (δυνατότητα 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα κράτους µέλους)· εκφράζει 
το φόβο ότι οι υποψήφιες χώρες δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως στους τοµείς της προστασίας των καταναλωτών, 
του περιβάλλοντος, της υγείας, των κοινωνικών υποθέσεων και του ανταγωνισµού· ζητεί, 
συνεπώς, να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες στην οργάνωση της διοίκησης, στην 
κατάρτιση των δηµοσίων υπαλλήλων, στη βελτίωση του καθεστώτος των δηµοσίων 
υπαλλήλων, στην επίσπευση των διαδικασιών και στην καταπολέµηση της διαφθοράς· 

 
3. δεν µπορεί να επιτρέψει αποκλίσεις από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης στους τοµείς της 

δικαιοσύνης και της εσωτερικής αγοράς· επισηµαίνει την αλληλένδετη σχέση µεταξύ του 
ανοίγµατος της αγοράς και των κανόνων για το περιβάλλον, τα κοινωνικά θέµατα και τον 
ανταγωνισµό ως αντίστοιχων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, τα οποία δεν επιτρέπεται να 
διαχωρισθούν· 

 
4. τονίζει τη σπουδαιότητα της αναγνώρισης των πολιτιστικών και γλωσσικών δικαιωµάτων 

των µειονοτήτων και ιδιαίτερα την ανάγκη ιδιαίτερης µεταχείρισης της µειονότητας των 
Τσιγγάνων σε διάφορες υποψήφιες χώρες; µε την ενεργό συµµετοχή των ιδίων των 
Τσιγγάνων· 

 
5. δεδοµένου ότι, κατά την εκτίµηση της Επιτροπής, την οποία συµµερίζεται το Κοινοβούλιο, 

δεν πληρούται η εν λόγω προϋπόθεση της προσχώρησης, επιφυλάσσεται για µια νέα 
αξιολόγηση, όταν ληφθεί στο µέλλον οριστική απόφαση για την ωριµότητα της 
προσχώρησης ορισµένων χωρών· 

 
6. καλεί τα υποψήφια προς ένταξη κράτη να καταπολεµήσουν ανυποχώρητα την διαρκώς 

αυξανόµενη πειρατεία προϊόντων και την παράνοµη αντιγραφή, δεδοµένου ότι σε 
διαφορετική περίπτωση δεν µπορούν να αποκλεισθούν τα εµπόδια στην κατάργηση των 
συνοριακών ελέγχων για τα εµπορεύµατα· 
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7. επιβεβαιώνει το αίτηµά του για τη συνέχιση της βοήθειας προς τις ΜΜΕ στις παραµεθόριες 
περιοχές, οι οποίες µετά την προσχώρηση θα αντιµετωπίσουν άνισο ανταγωνισµό λόγω 
χαµηλών ηµεροµισθίων, χαµηλών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προδιαγραφών και των 
αυξανόµενων διαφορών ως προς το ύψος των επιδοτήσεων· θεωρεί ότι η επέκταση της 
στήριξης που παρέχει το πρόγραµµα INETRREG δεν αποτελεί λύση για τις εν λόγω ΜΜΕ, 
δεδοµένου ότι οι απαιτούµενες διαρθρωτικές αλλαγές ουδόλως διευκολύνονται µε 
διασυνοριακές πρωτοβουλίες· 

 
8. παρά την πρόοδο που έχει αποδεδειγµένα σηµειωθεί, εξακολουθεί να ανησυχεί για την 

ανεπαρκή ανάπτυξη του διοικητικού και δικαστικού συστήµατος και για το λόγο αυτό, 
ευελπιστεί ότι το προταθέν από την Επιτροπή σχέδιο δράσης θα επιτύχει· 

 
Ουγγαρία 
 
9. υπενθυµίζει τη σηµασία της αρχής της µη διάκρισης όσον αφορά την "ουγγρική" καταγωγή 

πολιτών άλλων εθνικοτήτων και αναµένει ότι η ουγγρική νοµοθεσία θα ευθυγραµµισθεί µε 
την κοινοτική στον τοµέα αυτό· 

 
10. ζητεί από την ουγγρική κυβέρνηση να καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες ώστε να 

εξασφαλισθεί η ψήφιση του νόµου για τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης όσον αφορά την 
εναρµόνιση των ουγγρικών νοµοθετικών διατάξεων µε αυτές της ΕΕ στον οπτικοακουστικό 
τοµέα· 

 
Τσεχική ∆ηµοκρατία και ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας 
 
11. υπογραµµίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί µόνο πολιτική ένωση αλλά και µια 

κοινότητα δικαίου· ζητεί, συνεπώς, να εξετασθεί εάν ορισµένα τµήµατα των λεγοµένων 
διαταγµάτων Benes εξακολουθούν να εφαρµόζονται και κατά πόσον είναι αντίθετα µε το 
δίκαιο της ΕΕ ή µε το διεθνές δίκαιο· 

 
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία 
 
12. υπογραµµίζει τη σηµασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ισότητα των πολιτών, 

ανεξαρτήτως της εθνικής, γλωσσικής ή πολιτιστικής οµάδας στην οποία ανήκουν, ούτως 
ώστε η ιθαγένεια της Ένωσης να µην περιορίζεται από κριτήρια αυτού του τύπου· 
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25 Απριλίου 2002 

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

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

σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση  
(COM(2001)0700 � C5-0024/2002 � 2002/2023 (COS)) 

Συντάκτης γνωµοδότησης: Norbert Glante 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Φεβρουαρίου 2002, η Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού 
Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας όρισε συντάκτη γνωµοδότησης τον Norbert Glante. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 19 Μαρτίου, 16 Απριλίου και 23 Απριλίου 2002, η επιτροπή 
εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω συµπεράσµατα µε 
41 ψήφους υπέρ, 5 ψήφους κατά και καµία αποχή. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Carlos Westendorp y Cabeza, πρόεδρος· 
Peter Michael Mombaur, Yves Piétrasanta, Jaime Valdivielso de Cué, αντιπρόεδροι· Norbert 
Glante, συντάκτης γνωµοδότησης· Gordon J. Adam, Nuala Ahern, Κωνσταντίνος 
Αλυσανδράκης, Sir Robert Atkins, Luis Berenguer Fuster, Freddy Blak, Guido Bodrato, Marco 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το έτος 2002 είναι ένα έτος αποφασιστικής σηµασίας για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεδοµένου ότι στα τέλη του ενδέχεται να ολοκληρωθούν οι ενταξιακές 
διαπραγµατεύσεις µε τις προβλεπόµενες δέκα πρώτες υποψήφιες χώρες. Λόγω του οριζόντιου 
χαρακτήρα της γνωµοδότησής µας, προσπαθήσαµε το περιεχόµενό της να καλύπτει και τις 13 
υποψήφιες χώρες.  
 
Με τη γνωµοδότησή µας δεν θα θέλαµε να επαναλάβουµε τις εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αλλά επιδιώκουµε να προχωρήσουµε πέρα από το κοινοτικό κεκτηµένο (acquis 
communautaire) της νοµοθεσίας της ΕΕ, το οποίο πρέπει να υιοθετήσουν οι υποψήφιες για 
ένταξη χώρες. Για το λόγο αυτό, η παρούσα γνωµοδότηση επικεντρώνεται σε µία σειρά βασικών 
ζητηµάτων, τα οποία κρίνουµε σηµαντικά � στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της επιτροπής µας - 
στο σηµερινό στάδιο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων και υπό το φως των πρόσφατων 
εξελίξεων της νοµοθεσίας της ΕΕ. 
 
Βιοµηχανία 
 
Η διευρυµένη ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά θα είναι η µεγαλύτερη εσωτερική αγορά στον 
κόσµο. Με 13 νέα κράτη µέλη ο πληθυσµός της ΕΕ θα αυξηθεί κατά 31%. Η διεύρυνση παρέχει 
σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονοµία τη δυνατότητα να εδραιώσει και, µακροπρόθεσµα, να 
διευρύνει τη θέση της στον παγκόσµιο ανταγωνισµό. Προκειµένου να διασφαλιστεί η 
οικονοµική ενότητα της ΕΕ, η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων και 
οικονοµικών οργανισµών θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο της πολιτικής στήριξης που 
εφαρµόζει. Ιδίως στις παραµεθόριες περιοχές είναι αναγκαίο να προωθηθεί η συνεργασία µεταξύ 
των επιχειρήσεων, ώστε η διεύρυνση να επιτευχθεί µε τον οµαλότερο δυνατό τρόπο και να 
αποφευχθούν µεγάλες µεταβατικές περίοδοι.  
 
Στη γνωµοδότησή µας του προηγούµενου έτους είχαµε επισηµάνει τη σπουδαιότητα ενός µέσου 
όπως το BEST (Business Environment Simplification Task Force). Η προσέγγιση αυτή έχει δύο 
βασικά πλεονεκτήµατα: αφενός, παρέχει µία πολύ συγκεκριµένη αξιολόγηση της οικονοµικής 
κατάστασης και αφετέρου διασφαλίζει τη βελτίωση του συντονισµού των οικονοµικών φορέων. 
Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία ΒΕSΤ συµβάλλει στον εντοπισµό και την ανταλλαγή 
υποδειγµατικών διαδικασιών και, κατά συνέπεια, στη βελτιστοποίηση των οικονοµικών 
επιδόσεων. Η έκθεση "Candidate Countries (CC) BEST Report" δηµοσιεύθηκε στις 11 
Ιανουαρίου 2002. Στην έκθεση αυτή διαπιστώνεται η σταθερή πρόοδος των υποψήφιων για 
ένταξη χωρών όσον αφορά την επιχειρηµατική πολιτική τους. Ταυτόχρονα, επισηµαίνονται 
ωστόσο, και δύο σηµαντικές αδυναµίες: το πρόβληµα πρόσβασης σε χρηµατοδοτικά µέσα 
(δάνεια, δυνατότητες στήριξης) και σε καινοτοµίες κυρίως για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, ενόψει της 
επικείµενης διεύρυνσης, τασσόµαστε υπέρ της εφαρµογής µίας ενιαίας διαδικασίας ΒΕSΤ για τις 
επιχειρήσεις των κρατών µελών και των υποψηφίων χωρών.  
 
Τα εγχώρια χρηµατοπιστωτικά συστήµατα και οι αγορές κεφαλαίων των υποψηφίων χωρών 
εξακολουθούν να είναι πολύ αδύναµα, ώστε να στηρίξουν επαρκώς την οικονοµική ανάπτυξη. 
Ένας σηµαντικός παράγοντας της οικονοµικής ανάπτυξης στις υποψήφιες για ένταξη χώρες 
είναι οι ξένες άµεσες επενδύσεις, οι οποίες παρέχουν στις χώρες αυτές τη δυνατότητα να 
ανορθώσουν τις οικονοµίες τους και να τους δώσουν διεθνή προσανατολισµό, τόσο από 
χρηµατοοικονοµική όσο και από διαρθρωτική άποψη (µεταξύ άλλων, εισάγονται και νέες 
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τεχνολογίες και νέες γνώσεις). Αν και σε πολλές υποψήφιες χώρες το ετήσιο ποσό των ξένων 
άµεσων επενδύσεων είναι πολύ υψηλό, το µεγαλύτερο µέρος αυτών των επενδύσεων είναι 
συγκεντρωµένο κυρίως στις πρωτεύουσες. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή, ώστε να αποτραπεί ή να εξαλειφθεί ενδεχόµενο χάσµα µεταξύ των περιφερειών.  
 
Ένας πολύ κρίσιµος τοµέας της βιοµηχανίας παραµένει ο τοµέας του χάλυβα. Η βιοµηχανία του 
χάλυβα των υποψηφίων χωρών απαιτεί δραστική και ταχεία αναδιάρθρωση. Οι προθεσµίες που 
ορίστηκαν στις συµφωνίες σύνδεσης για την ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης στρατηγικής 
αναδιάρθρωσης έχουν εκπνεύσει προ πολλού. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να καταρτιστούν 
το ταχύτερο δυνατό αποδεκτά σχέδια αναδιάρθρωσης, που να ανταποκρίνονται στο πρωτόκολλο 
2 της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας και να είναι σύµφωνα µε τους κανόνες περί ενισχύσεων και 
µεταβατικών περιόδων του εν λόγω πρωτοκόλλου. Τα σχέδια αυτά πρέπει στη συνέχεια να 
υλοποιηθούν. 
 
Τηλεπικοινωνίες και κοινωνία της πληροφορίας 
 
Με την κοινωνία της πληροφορίας δηµιουργείται µία νέα αγορά, στην οποία οι ΜΜΕ των 
υποψηφίων χωρών µπορούν να καταστούν αµέσως ανταγωνιστικές. Οι νέες αυτές δυνατότητες 
(π.χ. e-commerce) θα µπορούσαν να δώσουν ώθηση στον τριτογενή τοµέα και ταυτόχρονα να 
συµβάλουν στη βελτίωση του κατά κανόνα δυσµενούς ισοζυγίου πληρωµών των υποψηφίων 
χωρών. 
 
Σχεδόν όλες οι υποψήφιες χώρες έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία έχει, ωστόσο, στο µεταξύ εξελιχθεί περαιτέρω µε το 
λεγόµενο πακέτο τηλεπικοινωνιών. Πρέπει λοιπόν να διασφαλισθεί ότι η εφαρµογή της 
νοµοθεσίας δεν θα αναβληθεί λόγω της διεύρυνσης της Ένωσης και ότι θα δοθεί στις υποψήφιες 
χώρες η δυνατότητα να προσαρµοστούν στις πρόσφατες αυτές εξελίξεις. 
 
Ενέργεια 
 
Ο τοµέας της ενέργειας είναι ένας δύσκολος τοµέας. Και σε αυτήν την περίπτωση, οι υποψήφιες 
χώρες δεν πρέπει απλώς να υιοθετήσουν το κοινοτικό κεκτηµένο, αλλά να προετοιµαστούν και 
για τις περαιτέρω εξελίξεις σε αυτόν τον τοµέα. Είναι και δικό µας καθήκον να διαµορφώσουµε 
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία µε τρόπο, ώστε οι υποψήφιες χώρες να είναι σε θέση να την 
εφαρµόσουν εντός των προθεσµιών, προκειµένου να µην αυξηθεί υπερβολικά ο αριθµός των 
µεταβατικών περιόδων. Οι υποψήφιες χώρες πρέπει να προετοιµαστούν καταλλήλως κυρίως για 
τις νέες εξελίξεις στο ζήτηµα της ελευθέρωσης των τοµέων της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
φυσικού αερίου, για την παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, το πρόβληµα της ασφάλειας 
του εφοδιασµού και τον περιορισµό των εκποµπών CΟ2. Εκτός από την ελευθέρωση, πρέπει να 
προωθηθεί και ο εκσυγχρονισµός των πυρηνικών εργοστασίων. Πιστεύουµε ότι η εµπορία 
αδειών εκποµπών αποτελεί µία αποτελεσµατική λύση για τις τεράστιες ανάγκες για επενδύσεις. 
Κατά τη θέσπιση της νέας νοµοθεσίας σε αυτόν τον τοµέα είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη και 
η διεύρυνση. 
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Στον τοµέα της ατοµικής ενέργειας επιµένουµε στην τήρηση των προθεσµιών παύσης 
λειτουργίας και στην επίλυση των προβληµάτων ασφάλειας. Ένα περαιτέρω πρόβληµα που 
αφορά και τα κράτη µέλη, είναι η επαναχρησιµοποίηση και η αποθήκευση των ραδιενεργών 
αποβλήτων. Τον Ιούνιο του 2001 το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε έκθεση 
σχετικά µε την πυρηνική ασφάλεια στο πλαίσιο της διεύρυνσης. Στην έκθεση αυτή συνιστάται 
σε κάθε υποψήφια χώρα να αναπτύξει και/ή να συνεχίσει ένα εθνικό πρόγραµµα για την ασφαλή 
επεξεργασία χρησιµοποιηθέντων στοιχείων καυσίµου και πυρηνικών αποβλήτων και για την 
ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων της. 
 
Έρευνα 
 
Με δεδοµένη την σηµερινή κατάσταση της οικονοµίας τους, δεν υπάρχουν στους 
προϋπολογισµούς των κρατών µελών πολλά περιθώρια για την έρευνα. Πρέπει να ενισχυθεί 
αφενός η σχέση µεταξύ οικονοµίας και έρευνας και αφετέρου η σχέση µεταξύ επιστήµης 
(πανεπιστήµια, πολυτεχνεία) και έρευνας. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η 
αλληλεπίδραση µεταξύ των αποτελεσµάτων της έρευνας και της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, 
ώστε να δηµιουργηθούν καινοτόµες επιχειρήσεις, οι οποίες θα συµβάλουν στην αναγκαία 
ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα. 
 
Οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να ληφθούν ήδη από σήµερα σε µεγάλο βαθµό υπόψη τόσο κατά 
την κατάρτιση των ειδικών προγραµµάτων όσο και κατά την εφαρµογή του 6ου προγράµµατος-
πλαισίου για την έρευνα. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιες χώρες και κυρίως οι 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις τους θα είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν µε τον βέλτιστο δυνατό 
τρόπο και τα τρία µέσα που προβλέπονται στο νέο πρόγραµµα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας 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. επαναλαµβάνει την άποψή του ότι η έµπρακτη εφαρµογή και η υλοποίηση του 
κεκτηµένου της ενιαίας αγοράς αποτελεί µία από τις ουσιαστικές βάσεις για την επιτυχία 
της διεύρυνσης·  

2. είναι πεπεισµένο ότι η στενότερη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων των κρατών 
µελών και των επιχειρήσεων των υποψηφίων για ένταξη χωρών συµβάλλει στην οµαλή 
διεύρυνση της Ένωσης· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει 
για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη υποστήριξη στις παραµεθόριες περιοχές και να µεριµνήσει 
για την καλύτερη πληροφόρηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σχετικά µε την 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τις δυνατότητες στήριξης· είναι πεπεισµένο ότι οι υποψήφιες 
χώρες πρέπει να προωθήσουν περαιτέρω τις ξένες άµεσες επενδύσεις, εξασφαλίζοντας 
κατά πρώτο λόγο ένα νοµικό πλαίσιο το οποίο να εγγυάται τα δικαιώµατα των 
επενδυτών, και λαµβάνοντας πρόσθετα µέτρα κατά της διαφθοράς· 
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3. απαιτείται η απλούστευση του νοµικού πλαισίου στις υποψήφιες χώρες προκειµένου να 
προωθηθούν οι άµεσες ξένες επενδύσεις· πρέπει επίσης να ευνοηθούν παρόµοιες 
ανταγωνιστικές συνθήκες, και, παράλληλα, να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των 
δηµοσίων διοικήσεών τους· διαπιστώνεται εξάλλου ότι εξακολουθούν να υφίστανται 
ορισµένοι εµπορικοί φραγµοί στις υποψήφιες χώρες, και συγκεκριµένα στα σύνορά τους, 
που οφείλονται ως επί το πλείστον στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει το προσωπικό των 
τελωνείων προκειµένου να εφαρµόσει την ευρωπαϊκή τελωνειακή νοµοθεσία· ζητεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισηµάνει αυτό το πρόβληµα κατά τις προσεχείς 
διαπραγµατεύσεις· 

 
4. επισηµαίνει τα αποτελέσµατα της έκθεσης "Candidate Countries BEST Report" της 11ης 

Ιανουαρίου 2002, στην οποία διαπιστώνεται ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η πρόσβαση 
των µικροµεσαίων κυρίως επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση και στην καινοτοµία· 
τάσσεται, ενόψει της επικείµενης διεύρυνσης της ΕΕ, υπέρ της εφαρµογής µίας ενιαίας 
διαδικασίας ΒΕSΤ για τις επιχειρήσεις των κρατών µελών και των υποψήφιων χωρών· 

 
5. επαναλαµβάνει την άποψή του ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να καταρτιστούν και να 

εφαρµοστούν προγράµµατα αναδιάρθρωσης για τη βιοµηχανία χάλυβα στις υποψήφιες 
χώρες και ότι η βιοµηχανία χάλυβα χρειάζεται µία "διεξοδική πολιτική" που να 
περιλαµβάνει βραχυπρόθεσµες επιδοτήσεις για τη διατήρηση της βιοµηχανίας, 
µακροπρόθεσµα µέτρα διαρθρωτικής προσαρµογής καθώς και εξορθολογισµό και 
εξειδίκευση σε προϊόντα χάλυβα µε υψηλή προστιθέµενη αξία· 

 
6. φρονεί ότι ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών, ο οποίος είναι στενά συνδεδεµένος µε την 

κοινωνία της πληροφορίας και τη δηµιουργία ενός "κοινού χώρου πληροφορίας" µπορεί 
να αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης και µέσο ενισχυµένης βιοµηχανικής προσαρµογής, και 
να συµβάλει µε αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση του δυσµενούς σε γενικές γραµµές 
ισοζυγίου πληρωµών των υποψηφίων χωρών, µέσω της ενίσχυσης των τοµέων που 
σχετίζονται µε την κατανάλωση· καλεί την Επιτροπή να ανακαλύψει, από κοινού µε τις 
υποψήφιες χώρες, τρόπους, ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη και απλούστερη δυνατή 
προσαρµογή των τελευταίων στη νέα νοµοθεσία στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών 
(πακέτο τηλεπικοινωνιών)· 

 
7. τονίζει ότι ο ενεργειακός τοµέας αποτελεί για την ένταξη τοµέα αποφασιστικής 

σηµασίας και ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να αρχίσουν να προετοιµάζουν ήδη από 
τώρα συγκεκριµένα µέτρα για την εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας όσον αφορά την 
ελευθέρωση των τοµέων της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την ασφάλεια του εφοδιασµού και τις δεσµεύσεις της ΕΕ 
για µείωση των εκποµπών CΟ2· καλεί, επιπλέον, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της την κατάσταση των υποψηφίων χωρών· όσον αφορά το ζήτηµα της εµπορίας 
αδειών εκποµπών, µε βάση το πρωτόκολλο του Κιότο 

 
8. αναγνωρίζει ότι οι υποψήφιες χώρες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στον τοµέα της 

ατοµικής ενέργειας· επαναλαµβάνει ωστόσο, ότι πρέπει να τηρηθούν οι προθεσµίες 
παύσης λειτουργίας των πυρηνικών εργοστασίων και ότι τα τελευταία πρέπει να 
προσαρµοστούν στο επίπεδο ασφάλειας των κρατών µελών· φρονεί ότι πρέπει να βρεθεί 
µία κοινή λύση µεταξύ των κρατών µελών και των υποψηφίων χωρών όσον αφορά το 
πρόβληµα της αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων· 
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9. καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να εξασφαλίσουν κατά τις διαπραγµατεύσεις τους 

ότι η συµµόρφωση προς τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές δεν θα προκαλέσει 
στρεβλώσεις στις διασυνοριακές εµπορικές συναλλαγές των υποψηφίων χωρών· 

 
10. επιµένει ότι κατά την κατάρτιση του 6ου προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα και των 

ειδικών προγραµµάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη η θέση των υποψηφίων χωρών· 
ενθαρρύνει τις υποψήφιες για ένταξη χώρες να συµµετάσχουν ενεργά στην ανάπτυξη των 
ενοποιηµένων σχεδίων και των δικτύων υπεροχής και να δώσουν στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το µέσο 
της «κλίµακας υπεροχής». 
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17 Απριλίου 2002 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

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

σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση  
(COM(2001) 700 � C5-0024/2002 � 2002/2023 (COS)) 

Συντάκτες γνωµοδότησης: Miet Smet και Harald Ettl 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων όρισε συντάκτες γνωµοδότησης τους Miet Smet και Harald Ettl. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 19 Μαρτίου 2002 και 16/17 Απριλίου 2002, 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: Marie-Hélène Gillig, πρόεδρος· Winfried 
Menrad και Marie-Thérèse Hermange, αντιπρόεδροι· Miet Smet και Harald Ettl, συντάκτες 
γνωµοδότησης· Sylviane H. Ainardi, Jan Andersson, Elspeth Attwooll, Regina Bastos, Hans Udo 
Bullmann (αναπλ. Enrico Boselli), Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, 
Jillian Evans, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Fiorella Ghilardotti (αναπλ. Elisa Maria Damião), 
Anne-Karin Glase, Lisbeth Grönfeldt Bergman (αναπλ. Enrico Ferri), Richard Howitt (αναπλ. 
Proinsias De Rossa), Stephen Hughes, Dieter-Lebrecht Koch (αναπλ. Roger Helmer), Ιωάννης 
Κουκιάδης (αναπλ. Karin Jöns), Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Jean Lambert, Elizabeth 
Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Helmuth Markov (αναπλ. Arlette Laguiller, σύµφωνα 
µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), Claude Moraes, Gérard Onesta (αναπλ. 
Hélène Flautre, σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), Manuel Pérez 
Álvarez, Bartho Pronk, Lennart Sacrédeus, Herman Schmid, Helle Thorning-Schmidt, Ieke van 
den Burg και Barbara Weiler. 
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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: 
 
Απασχόληση 

Παράγραφος 1 

Χαιρετίζει την Κοινή Συµφωνία για τις Προτεραιότητες της Πολιτικής της Απασχόλησης που 
υπέγραψε η Επιτροπή µε τις περισσότερες από τις υποψήφιες χώρες ως ένα σηµαντικό βήµα 
στην προετοιµασία της υπαγωγής στη διαδικασία του Λουξεµβούργου και ζητεί τώρα τον 
αποτελεσµατικό έλεγχο της τήρησης των προτεραιοτήτων που περιέχονται στη συµφωνία αυτήν 
δεδοµένου του αυξανόµενου ποσοστού ανεργίας, ιδίως µεταξύ των νέων και των ασθενέστερων 
στρωµάτων του πληθυσµού στις υποψήφιες χώρες καθώς και στις κατηγορίες του πληθυσµού 
που είναι πιο ενδεείς και κατά συνέπεια έχουν ανάγκη αυτής της προστασίας· ζητεί για το λόγο 
αυτό τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τη δηµιουργία νέων δυνατοτήτων απασχόλησης και 
για την παράκαµψη των δυσκολιών και των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας που έχουν επίσης 
εντοπιστεί από την Επιτροπή· 

Παράγραφος 2 

Καλεί τους ιδιωτικούς επενδυτές από την ΕΕ να διαθέτουν τµήµα των επενδύσεων που κάνουν 
στις υποψήφιες χώρες και για την κατάρτιση και την περαιτέρω εκπαίδευση των υπαλλήλων 
τους και για τη διασυνοριακή συνεργασία, ούτως ώστε να µπορούν να βοηθήσουν τους 
εργαζοµένους σε περίπτωση που αντιµετωπίσουν δυσκολίες προσαρµογής στις νέες ελεύθερες 
αγορές εργασίας· 
 
Παράγραφος 3 
 
Ζητεί, δεδοµένου ότι οι υποψήφιες χώρες διαθέτουν περιφέρειες µε ιδιαίτερα προβλήµατα, όπως 
είναι ο χώρος της υπαίθρου και οι περιφέρειες µε βαριά βιοµηχανία, οι οποίες βρίσκονται σε 
φάση µετατροπής και κατά συνέπεια χρειάζονται καλύτερη διαχείριση της κρίσης για την 
αντιµετώπιση κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων, είτε να καταβληθούν άµεσες 
πληρωµές για την αναδιάρθρωση της βαριάς βιοµηχανίας, είτε να προβλεφθεί ένα βελτιωµένο 
κανονιστικό πλαίσιο για τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, ώστε να προβλεφθεί περαιτέρω 
απώλεια απασχολήσεων· 
 
Παράγραφος 4 
 
Τονίζει τη σπουδαιότητα της διαρκούς οικοδόµησης ενός δηµοκρατικού συστήµατος της 
κοινωνικής και οικονοµικής εταιρικής σχέσης στις υποψήφιες χώρες, το οποίο αποτελεί 
σηµαντική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και τον κοινωνικό διάλογο· ζητεί να αποδοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη του τοµεακού και κλαδικού κοινωνικού διαλόγου και ζητεί 
επίσης να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική και 
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εύστοχη πληροφόρηση καθώς και θέσπιση δοµών και διαδικασιών διαβούλευσης των 
υπαλλήλων σε επίπεδο επιχειρήσεων· 
 
Παράγραφος 5  
 
Ζητεί λυσιτελείς πρωτοβουλίες εξειδίκευσης για απειλούµενες οµάδες εργαζοµένων στις 
µεθοριακές περιοχές της ΕΕ καθώς και συνοδευτικά µέτρα κατά της παράνοµης απασχόλησης, 
µε σκοπό την προστασία των εργαζοµένων, καθώς και αποτελεσµατικό έλεγχο της εφαρµογής 
και της παρακολούθησης των εκάστοτε κοινωνικών και εργασιακών διατάξεων στις 
επιχειρήσεις, ιδίως αυτές που διαµορφώνουν τις αρχές και ενσαρκώνουν το ευρωπαϊκό 
κοινωνικό µοντέλο  
 
Παράγραφος 6 
 
Καλεί τις υποψήφιες χώρες να προσαρµόσουν τις στατιστικές τους µεθόδους καταγραφής των 
εργαζοµένων και των ανέργων µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία· 
 
Παράγραφος 7 
 
υπενθυµίζει στην Επιτροπή ότι τα συστήµατα κοινωνικών ασφαλίσεων εµπίπτουν αποκλειστικά 
στην αρµοδιότητα των κρατών µελών σε εθνικό επίπεδο· ζητεί µια νέα προσπάθεια 
καταπολέµησης της παράνοµης απασχόλησης, αφού η διάδοσή της περιορίζει τον αριθµό 
συνεισφορών από ασφαλισµένους και µπορεί να παρακωλύσει την πρακτική εφαρµογή ενός 
ασφαλιστικού συστήµατος· 
 
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 
 
Παράγραφος 8 
 
επισηµαίνει ότι ορισµένες δευτερεύουσες νοµοθετικές διατάξεις στον τοµέα της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία έχουν ήδη εφαρµοσθεί και ενθαρρύνει την περαιτέρω εφαρµογή του 
κοινοτικού κεκτηµένου· αναγνωρίζει το τεράστιο κόστος που συνδέεται µε την αναδοχή του 
κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα αυτόν και τις δυσκολίες που αφορούν την εφαρµογή των 
κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την ανάγκη ενίσχυσης των 
επιθεωρήσεων εργασίας· καλεί τις υποψήφιες χώρες για το λόγο αυτό να παράσχουν στην 
Επιτροπή ρεαλιστική αξιολόγηση των δυσκολιών που συνδέονται µε την πρακτική εφαρµογή 
του κεκτηµένου σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία µε σκοπό την βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας·  
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Κοινωνική νοµοθεσία 
 
Παράγραφος 9 
 
υπενθυµίζει ότι η κοινωνική νοµοθεσία αποτελεί σηµαντικό τµήµα του κεκτηµένου όπως για 
παράδειγµα η νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. Πρέπει να εφαρµοστούν πλήρως οι διατάξεις όχι 
µόνον για την υγεία και την ασφάλεια αλλά και για το δικαίωµα των εργαζοµένων στην 
πληροφόρηση και στη διαβούλευση, οι ρυθµίσεις περί του χρόνου εργασίας και περί ίσων 
ευκαιριών· 
 
 
∆ιακρίσεις 
 
Παράγραφος 10  
 
Επικροτεί µία σειρά ενθαρρυντικών εξελίξεων σε ό,τι αφορά την κατάσταση των µειονοτήτων· 
λαµβάνει γνώση ότι σε όλες τις χώρες µε µεγάλες κοινότητες αθιγγάνων, τα εθνικά σχέδια 
δράσης έχουν ήδη δροµολογηθεί για να αποτρέψουν τις διακρίσεις και να βελτιώσουν τις 
συνθήκες διαβίωσης· ζητεί περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλισθεί η ευθυγράµµιση µε το 
κεκτηµένο όσον αφορά την αποτροπή των διακρίσεων που βασίζεται στο άρθρο 13 της 
Συνθήκης ΕΚ και ξέρει το ρόλο των ΜΚΟ στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για εθνοτικές 
µειονότητες και άτοµα µε ειδικές ανάγκες· 
 
 
Κοινωνικός αποκλεισµός 
 
Παράγραφος 11 
 
επισηµαίνει ότι η φτώχεια αποτελεί διαδεδοµένο πρόβληµα στις υποψήφιες χώρες κυρίως λόγω 
της ανεργίας αλλά και λόγω της κατάρρευσης των παλαιών δικτύων κοινωνικής προστασίας και 
της αδυναµίας να δηµιουργηθούν νέα συστήµατα· καλεί τις υποψήφιες χώρες να συµµετάσχουν 
ενεργά στις ανοικτές ευρωπαϊκές προσπάθειες συντονισµού για την καταπολέµηση του 
κοινωνικού αποκλεισµού και να καταρτίσουν τα δικά τους εθνικά σχέδια δράσης. 
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24 Απριλίου 2002 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

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

σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση  
(COM(2001) 700 � C5-0024/2002 � 2002/2023 (COS)) 

Συντάκτρια γνωµοδότησης: Caroline F. Jackson 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Απριλίου 2002, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. 

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

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές Caroline F. Jackson, πρόεδρος και 
συντάκτρια γνωµοδότησης· Mauro Nobilia, Alexander de Roo και Anneli Hulthén αντιπρόεδροι· 
Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Martin Callanan, Dorette 
Corbey, Chris Davies, Jillian Evans (αναπλ. Patricia McKenna), Marialiese Flemming, Cristina 
García-Orcoyen Tormo, Robert Goodwill, Cristina Gutiérrez Cortines, Jutta D. Haug (αναπλ. 
Rosemarie Müller), Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Paul A.A.J.G. 
Lannoye (αναπλ. Marie Anne Isler Béguin), Peter Liese, Torben Lund, Jules Maaten, Miguel 
Angel Martínez Martínez (αναπλ. Phillip Whitehead, σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, 
του Κανονισµού), Μινέρβα Μελποµένη Μαλλιώρη, Erik Meijer (αναπλ. Jonas Sjöstedt), Jorge 
Moreira da Silva, Riitta Myller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Neil Parish (αναπλ. Avril Doyle), 
Béatrice Patrie, Encarnación Redondo Jiménez (αναπλ. Françoise Grossetête), Frédérique Ries, 
Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Ursula Schleicher (αναπλ. Emilia 
Franziska Müller), Inger Schörling, Renate Sommer (Giuseppe Nisticò), Catherine Stihler, 
Astrid Thors, Αντώνιος Τρακατέλλης, Kathleen Van Brempt και Rainer Wieland (αναπλ. Horst 
Schnellhardt). 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 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: 

Παράγραφος 6α 

Επαναλαµβάνει τη σηµασία που έχει το υψηλό επίπεδο ασφάλειας στις υποψήφιες χώρες και 
τονίζει ότι το κλείσιµο αντιδραστήρων που θεωρούνται ότι δεν µπορούν να αναβαθµισθούν σε 
λογικό κόστος και λειτουργούν στην Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία, πρέπει να 
ευθυγραµµισθεί µε τις Συµφωνίες Εταιρικής Σχέσης για την Προσχώρηση και την Κοινή 
∆ήλωση Προθέσεων· επισηµαίνει ότι το αίτηµα της Ένωσης για έγκαιρο κλείσιµο αυτών των 
αντιδραστήρων έχει καταστεί µέρος της κοινής θέσης της Ένωσης στα πλαίσια των 
διαπραγµατεύσεων για το κεφάλαιο της ενέργειας της ∆ιάσκεψης για την Προσχώρηση· 
επαναλαµβάνει ότι, όσον αφορά άλλους αντιδραστήρες, η Ένωση έχει επανειληµµένα τονίσει 
τη σηµασία ενός υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις 
πρακτικές που εφαρµόζονται ευρέως στην Ένωση· 

Παράγραφος 6β 

Παρακινεί την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες για την κατάργηση των αποθεµάτων 
πεπαλαιωµένων παρασιτοκτόνων στις υποψήφιες χώρες, τα οποία επιβεβαιώθηκαν από νέες 
εκθέσεις (HELCOM, DANCEE), και να καθιερωθούν τύποι συνεργασίας για διεθνή 
στρατηγική στην περιοχή µε τους παρόντες διεθνείς συµµετέχοντες όσον αφορά την 
εφαρµογή της Σύµβασης POPS (GEF/UNIDO/UNEP Chemicals)· 

Παράγραφος 6γ 

Εύχεται να βρουν οι υποψήφιες χώρες τεχνική και επιστηµονική βοήθεια στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Επισιτιστικής Ασφάλειας και να συµµετάσχουν το ταχύτερο δυνατό στις 
εργασίες του συµβουλευτικού φόρουµ αυτής της ίδιας αρχής ώστε να επιτραπεί σε όλους τους 
ευρωπαίους καταναλωτές και τους καταναλωτές των υποψηφίων χωρών να επωφεληθούν 
από προϊόντα ισότιµης υγειονοµικής ποιότητας· 

Παράγραφος 6δ 

Ζητεί από την Επιτροπή να επαγρυπνεί όσον αφορά τις τρέχουσες διαπραγµατεύσεις στο 
κεφάλαιο 7 (Γεωργία) και πιο συγκεκριµένα τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά θέµατα, 
προκειµένου να αποφευχθούν οι καταστροφικές επιζωοτίες στο ζωικό κεφάλαιο της 
ευρωπαϊκής ηπείρου και την υγεία των ευρωπαίων στο σύνολό τους· 

Παράγραφος 6ε 

Επιδοκιµάζει το γεγονός ότι δεν έχουν ζητηθεί µεταβατικές ρυθµίσεις όσον αφορά το 
Κεφάλαιο 23 σχετικά µε την Προστασία του Καταναλωτή· 
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Παράγραφος 6στ 

Υπογραµµίζει ότι η διαδικασία διεύρυνσης δεν πρέπει να συνεπάγεται οποιοδήποτε κίνδυνο 
που ενδεχοµένως οδηγήσει σε κατώτερα πρότυπα επισιτιστικής ασφάλειας ή οποιοδήποτε 
κίνδυνο για τον ευρωπαίο καταναλωτή και επιµένει, ως εκ τούτου, σχετικά µε τις 
εκκρεµούσες διαπραγµατεύσεις για το κεφάλαιο 7, γεωργία, όχι µόνον στη µεταφορά του 
κεκτηµένου αλλά και στην εκπλήρωση µέτρων, όπως για παράδειγµα: 
- ελέγχων εξωτερικών συνόρων, 
- κανόνων προστασίας για την ΣΕΒ, 
- προτύπων για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίµων, 
- κανόνων για την προστασία των ζώων· 

Παράγραφος 6ζ 

Ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την αποτελεσµατική εκπροσώπηση των 
καταναλωτών συµβάλλοντας στην ανάπτυξη ενώσεων και παρέχοντάς τους τα εργαλεία 
προκειµένου να εξασφαλισθεί ανεξάρτητη εκπροσώπηση η οποία θα διαδραµατίσει το ρόλο 
της "αντίρροπης δύναµης "στις επίσηµες αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την πολιτική 
καταναλωτού και θα πρέπει να ενηµερώνουν ικανοποιητικά τον καταναλωτή· 

Παράγραφος 8α 

Αναγνωρίζει τη σηµασία της διασφάλισης της φυσικής υγείας και των εξαιρετικών 
οικοτόπων των υποψηφίων χωρών· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα 
των αντίστοιχων Υπουργείων και υπηρεσιών· 

Παράγραφος 8β 

Καλεί την Επιτροπή, την ΕΤΕ και τις υποψήφιες χώρες να εξασφαλίσουν ότι όλα τα σχέδια 
ανάπτυξης υποδοµών που χρηµατοδοτούνται από προενταξιακά κεφάλαια, να 
συµµορφούνται προς τη νοµοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον· επισηµαίνει µε ανησυχία ότι τα 
προενταξιακά κεφάλαια και δάνεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν για σχέδια στις υποψήφιες 
χώρες που έχουν τη δυνατότητα να καταστρέψουν περιοχές οι οποίες θα έπρεπε να τύχουν 
προστασίας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης·  

Παράγραφος 8γ 

Ζητεί µε επιµονή την προαγωγή µεθόδων αγροτικής παραγωγής που είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον στα πλαίσια του SAPARD, οι οποίες δεν έχουν έως τώρα εισαχθεί σε καµία από 
τις υποψήφιες χώρες· ζητεί από τις υποψήφιες χώρες να εφαρµόσουν µία Στρατηγική 
Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον των προγραµµάτων ανάπτυξης της υπαίθρου 
SAPARD προκειµένου να αξιολογηθεί η επίπτωση στο περιβάλλον των προγραµµάτων 
αυτών·  
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Παράγραφος 10 

Καλεί τα κράτη µέλη να καταλήξουν το συντοµότερο δυνατό σε µια ικανοποιητική συµφωνία 
σχετικά µε την κοινή θέση για τα κεφάλαια που αφορούν τη γεωργία, την περιφερειακή πολιτική 
και τα θέµατα του προϋπολογισµού ώστε τα κεφάλαια αυτά να κλείσουν εγκαίρως και οι 
διαπραγµατεύσεις να περατωθούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και να εξασφαλίσουν ότι 
αυτά θα γίνουν σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη του 
Άµστερνταµ (Άρθρο 6) βάσει των οποίων απαιτείται ενσωµάτωση του περιβάλλοντος σε 
όλους τους τοµείς πολιτικής· 

Παράγραφος 11 

Στηρίζει την επικοινωνιακή στρατηγική της Επιτροπής η οποία στοχεύει στην καλύτερη 
ενηµέρωση των πολιτών για τη διεύρυνση τόσο στα κράτη µέλη όσο και στις υποψήφιες χώρες· 
ενθαρρύνει τη διαφάνεια, την πρόσβαση σε καίρια τεκµηρίωση και συµµετοχή του κοινού, 
όσον αφορά την πρόοδο της µεταφοράς και εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας και τις 
ζητηθείσες µεταβατικές περιόδους, συµπεριλαµβανοµένης και της συµµετοχής οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών· συµµετέχει στην προσπάθεια αυτή µε το προγραµµατισµένο 
άνοιγµα των πρώτων γραφείων πληροφοριών του ΕΚ σε τέσσερις υποψήφιες χώρες εντός του 
έτους και στηρίζει τις προσπάθειες αποκέντρωσης της εφαρµογής της επικοινωνιακής 
στρατηγικής για κάθε χώρα· 

Παράγραφος 22 

Επισηµαίνει ότι 24 κεφάλαια της διαπραγµάτευσης έχουν ήδη κλείσει προσωρινά, γεγονός που 
φέρνει την Κύπρο στις πρώτες θέσεις και στο επίπεδο αυτό· δέχεται, ωστόσο, ότι η πρόοδος στα 
τελευταία κεφάλαια πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση µε το πόσο ικανοποιητική είναι η 
µεταφορά και η εφαρµογή της νοµοθεσίας· επισηµαίνει ότι η διαδικασία ευθυγράµµισης έχει 
προοδευτικά επιταχυνθεί, αλλά ζητά από την Κύπρο να δώσει µεγάλη προσοχή στην έγκριση 
του µεγάλου αριθµού νόµων που συνεχίζουν να εκκρεµούν· εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι Οδηγίες της ΕΕ για την προστασία της φύσης δεν έχουν ακόµη µεταφερθεί 
στην εθνική νοµοθεσία και καλεί επειγόντως την Κύπρο να ευθυγραµµίσει την υφιστάµενη 
κυνηγετική νοµοθεσία της µε την Οδηγία για τα Άγρια Πτηνά· 
 
Τσεχική ∆ηµοκρατία 

Παράγραφος 30α 

Επιδοκιµάζει τη σύσταση της υπηρεσίας εκτέλεσης των SAPARD, αλλά εκφράζει την 
αποδοκιµασία του για το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί η χρηµατοδότηση για αγρο-
περιβαλλοντικά µέτρα σε πιλοτικές περιοχές· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι θα µειωθεί 
η λαϊκή υποστήριξη παρόµοιων προγραµµάτων ελλείψει της κατάλληλης χρηµατοδότησης· 
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Παράγραφος 38α 

Καλεί τις αρχές της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι τα 
προγράµµατα υποδοµής που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ συµµορφούνται πλήρως µε τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ· εκφράζει, ως προς αυτό, την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι το σχέδιο διώρυγας Danube-Oder-Elbe θα µπορούσε να βλάψει σε 
µεγάλο βαθµό ορισµένες περιοχές που απαιτούν προστασία σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ 
για την προστασία της φύσης· ζητεί την πλήρη επανεκτίµηση του σχεδίου ώστε να υπάρξει 
συνέπεια µε το κεκτηµένο της ΕΕ στον τοµέα του περιβάλλοντος· 
 
Ουγγαρία 

Παράγραφος 54α 

Επιδοκιµάζει την πρόθεση της κυβέρνησης να συµπληρώσει τον κατάλογο των περιοχών του 
Natura 2000 έως την ηµεροµηνία προσχώρησης, και ζητεί να διατίθενται δηµόσια οι 
υφιστάµενοι κατάλογοι· εκφράζει ανησυχία για το διογκούµενο πρόβληµα της παράνοµης 
θήρας πτηνών και του εµπορίου πτηνών·  

Παράγραφος 54β 

Επιδοκιµάζει την έναρξη του Εθνικού Αγρο-Περιβαλλοντικού Προγράµµατος της Ουγγαρίας, 
επισηµαίνει, ωστόσο, τις καθυστερήσεις στην εφαρµογή του προγράµµατος SAPARD· 
εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το πρόγραµµα αναδάσωσης που πραγµατοποιείται λόγω 
αλλαγών στο αγροτικό καθεστώς της Ουγγαρίας θα µπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
σε περιοχές υψηλής προστατευτικής αξίας· 
 
Λιθουανία 

Παράγραφος 73 

Χαιρετίζει την έστω και πολύ καθυστερηµένη διαπίστευση του οργανισµού πληρωµών 
SAPARD και ελπίζει ότι το µεγάλο δυναµικό της Λιθουανίας στον τοµέα της βιολογικής και 
φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας θα αξιοποιηθεί πλήρως µε την ταχεία έγκριση των 
προτεινόµενων µέτρων για τις δραστηριότητες αυτές και µε την επιλογή περαιτέρω 
πιλοτικών περιοχών·  

Παράγραφος 76α 

Επιδοκιµάζει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τη Λιθουανία για την εφαρµογή της 
Οδηγίας για τα Άγρια Πτηνά και τους Οικοτόπους, και την πρόσφατη επιλογή περίπου 300 
περιοχών του Natura 2000· καλεί επιµόνως τις αρχές της Λιθουανίας και την Επιτροπή να 
εξασφαλίσουν ότι τα έργα ανάπτυξης υποδοµών που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ 
συµµορφούνται προς το περιβαλλοντικό κεκτηµένο της ΕΕ· καλεί τη Λιθουανία να υποβάλει 
περαιτέρω περιβαλλοντικά προγράµµατα για τη χρηµατοδότηση από το Προενταξιακό 
διαρθρωτικό µέσο, προκειµένου να αποκατασταθεί η ισορροπία µεταξύ χρηµατοδότησης 
προγραµµάτων για τις µεταφορές και για το περιβάλλον· 
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Μάλτα 

Παράγραφος 84 

Επαναλαµβάνει τη σύστασή του προς τη Μάλτα για προσαρµογή της νοµοθεσίας περί 
προστασίας του περιβάλλοντος, αγροτικής παραγωγής και περιφερειακής πολιτικής στην 
αντίστοιχη ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθότι οι τοµείς αυτοί αποτελούν κεντρικά σηµεία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όσον αφορά τον προϋπολογισµό. Στην προκείµενη περίπτωση 
παρέχουν µάλιστα τις καλύτερες προϋποθέσεις για απολαβή οφελών από την ένταξη στην ΕΕ· 
επισηµαίνει µε ανησυχία το γεγονός ότι οι Οδηγίες της ΕΕ για την προστασία της φύσης δεν 
έχουν ακόµη µεταφερθεί στην εθνική νοµοθεσία και καλεί επειγόντως τη Μάλτα να 
ευθυγραµµίσει την υφιστάµενη κυνηγετική νοµοθεσία της µε την Οδηγία για τα Άγρια Πτηνά· 
 
Πολωνία 

Παράγραφος 89 

Εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις στην πραγµατική εκταµίευση των 
προενταξιακών ταµείων, και ιδίως του SAPARD, οι οποίες οφείλονται στις δυσκολίες 
εκπλήρωσης των απαιτήσεων για την εισαγωγή επαρκών δοµών διαχείρισης και ελέγχου ικανών 
να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και τη δυνατότητα εντοπισµού των πόρων, δυσκολίες που αρχικά 
υποτιµήθηκαν από την Επιτροπή· εκτιµά ότι η εµπειρία που απέκτησαν οι διοικητικές αρχές στο 
πλαίσιο του εγχειρήµατος αυτού θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη στη διαχείριση των κοινοτικών 
ταµείων (διαρθρωτικών ταµείων και ταµείων συνοχής) για τα οποία θα είναι επιλέξιµη η 
Πολωνία ως κράτος µέλος της ΕΕ· Ως προς αυτό, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο 
πρόγραµµα SAPARD στην έγκριση αγρο-περιβαλλοντικών µέτρων ως υποχρεωτικού µέτρου 
στα πλαίσια της Κοινοτικής Ρύθµισης για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου· 

Παράγραφος 90α 

Ζητεί από την κυβέρνηση της Πολωνίας να συζητήσει πρόγραµµα δράσης µε την Επιτροπή 
προκειµένου να αποφασισθεί η εξάλειψη 50.000-60.000 τόνων πεπαλαιωµένων 
παρασιτοκτόνων που είναι εξαπλωµένα στη χώρα· 

Παράγραφος 90β 

Καλεί τις Πολωνικές αρχές και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι τα προγράµµατα 
υποδοµής που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ συµµορφούνται πλήρως µε τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ· εκφράζει, ως προς αυτό, την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το σχέδιο διώρυγας Danube-Oder-Elbe θα µπορούσε να βλάψει σε µεγάλο βαθµό 
ορισµένες περιοχές που απαιτούν προστασία σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ για την 
προστασία της φύσης· ζητεί την πλήρη επανεκτίµηση του σχεδίου ώστε να υπάρξει συνέπεια 
µε το κεκτηµένο της ΕΕ στον τοµέα του περιβάλλοντος· 



PE 309.662 102/142 RR\469983EL.doc 

EL 

Παράγραφος 95α 

Εκφράζει την ανησυχία του για τον τρόπο µε τον οποίο έχει µεταφερθεί η νοµοθεσία της ΕΕ 
για την προστασία της φύσης στην εθνική νοµοθεσία, χωρίς να παρέχεται κατάλληλη 
κατηγορία νοµικής προστασίας για τις µελλοντικές περιοχές του Natura 2000· 
 
Σλοβακία 

Παράγραφος 105α 

Κατανοεί ότι το κλείσιµο των µονάδων 1 και 2 των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Bohunice 
V-1 θα πρέπει να ευθυγραµµισθεί µε την απόφαση της σλοβακικής κυβέρνησης του 
Σεπτεµβρίου 1999, η οποία επαναβεβαιώθηκε στη διαπραγµατευτική της θέση τον Ιούνιο 
2001 για το κεφάλαιο ενέργειας και τις Συµφωνίες Εταιρικής Σχέσης για την Προσχώρηση. 
Ως εκ τούτου, η µονάδα 1 πρέπει να κλείσει οριστικά το 2006 και η µονάδα 2 το 2008· 

Παράγραφος 106α 

Καλεί τις Σλοβακικές αρχές και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι τα προγράµµατα 
υποδοµής που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ συµµορφούνται πλήρως µε τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ· εκφράζει, ως προς αυτό, την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το σχέδιο διώρυγας Danube-Oder-Elbe θα µπορούσε να βλάψει σε µεγάλο βαθµό 
ορισµένες περιοχές που απαιτούν προστασία σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ για την 
προστασία της φύσης· ζητεί την πλήρη επανεκτίµηση του σχεδίου ώστε να υπάρξει συνέπεια 
µε το κεκτηµένο της ΕΕ στον τοµέα του περιβάλλοντος· 

Παράγραφος 106β 

Εκφράζει την αποδοκιµασία του για την καθυστέρηση της έγκρισης της υπηρεσίας 
εφαρµογής του προγράµµατος SAPARD, εφόσον αυτό έχει αποτρέψει την εκτέλεση αγρο-
περιβαλλοντικών προγραµµάτων· λυπάται που τα αγρο-περιβαλλοντικά µέτρα σε πιλοτικές 
περιοχές δεν θα ξεκινήσουν τώρα πριν από το 2003· 
 
Σλοβενία 

Παράγραφος 113α 

Τονίζει την ανάγκη να σηµειωθεί µεγαλύτερη πρόοδος στη µεταφορά των Οδηγιών για τα 
Άγρια Πτηνά και τους Οικοτόπους στην εθνική νοµοθεσία· 
 
Βουλγαρία 

Παράγραφος 122 

Αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση πρέπει να υποβάλει µια συνολική ενεργειακή στρατηγική που να 
ανταποκρίνεται στις οικονοµικές, βιοµηχανικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της χώρας· ζητά 
την έγκαιρη υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, λαµβάνοντας υπόψη τη µελέτη της ∆ιεθνούς 
Τράπεζας που δηµοσιεύθηκε τον Νοέµβριο του 2001· αναγνωρίζει ότι η πυρηνική ενέργεια 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Βουλγαρία· 
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Παράγραφος 122α 

Καλεί τις Βουλγαρικές αρχές και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι τα προενταξιακά 
κεφάλαια δεν χρησιµοποιούνται για προγράµµατα που αντιβαίνουν στην περιβαλλοντική 
νοµοθεσία της ΕΕ· εκφράζει, ως προς αυτό, την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο 
προτεινόµενος αυτοκινητόδροµος στο φαράγγι Kresna θα µπορούσε να βλάψει σε µεγάλο 
βαθµό µία περιοχή που απαιτείται να προστατευθεί σύµφωνα µε τη περιβαλλοντική 
νοµοθεσία της ΕΕ· ζητεί πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράµµατος στο 
περιβάλλον, σύµφωνα µε τις οδηγίες για τους Οικοτόπους και την Αξιολόγηση των 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, καθώς και επανεκτίµηση των εναλλακτικών επιλογών βάσει 
των οποίων θα µπορούσε να αποφευχθεί η ζηµία της περιοχής· 

Παράγραφος 123 

Γνωρίζει ότι το κλείσιµο των µονάδων του πυρηνικού σταθµού του Kozloduy, σύµφωνα µε τη 
δέσµευση της Βουλγαρίας στη δήλωση προθέσεων του Νοεµβρίου 1999, έχει προχωρήσει 
σηµαντικά, καθώς οι µονάδες 1 και 2 προβλέπεται να κλείσουν έως το τέλος του 2002 και οι 
µονάδες 3και 4 έως το 2006· καλεί τη Βουλγαρία να συστήσει έναν πλήρως ανεξάρτητο 
κανονιστικό φορέα για την πυρηνική ενέργεια και να εκθέσει τις δράσεις που προτίθεται να 
αναλάβει για την υποκατάσταση ενδεχόµενων απωλειών παραγωγικής ικανότητας· 

Παράγραφος 126α 

Επιδοκιµάζει τη σύσταση της υπηρεσίας εκτέλεσης του προγράµµατος SAPARD· εκφράζει, 
ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι η καθυστέρηση στη σύσταση της υπηρεσίας 
αυτής έχει εµποδίσει την εκτέλεση αγρο-περιβαλλοντικών µέτρων, τα οποία όχι µόνον 
διευκολύνουν την ανάπτυξη περιβαλλοντικά ευαίσθητων µεθόδων κτηνοτροφικής 
παραγωγής, αλλά και έχουν δυνατότητες να συµβάλλουν στη διαχείριση προστατευόµενων 
περιοχών·  
 
Ρουµανία 

Παράγραφος 137α 

Επιδοκιµάζει τη συµµετοχή της Ρουµανίας σε καίριας σηµασίας διεθνείς περιβαλλοντικές 
συµβάσεις, ιδιαίτερα τη Σύµβαση για την Βιοποικιλότητα· επισηµαίνει, ωστόσο, την έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την µεταφορά καίριας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ· ζητεί τη 
διάθεση αυξηµένων πιστώσεων για την εφαρµογή του περιβαλλοντικού κεκτηµένου·  
 



PE 309.662 104/142 RR\469983EL.doc 

EL 

 
19 Απριλίου 2002 

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 πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση  
(COM (2001) 700 - C5-0024/2002 - 2002/2023 (COS)) 
 

Συντάκτης γνωµοδότησης: Willi Görlach 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου όρισε συντάκτη γνωµοδότησης τον Willi Görlach. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 18 Φεβρουαρίου 2002, 19 Μαρτίου 2002, 15 και 17 Απριλίου 
2002, 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: Joseph Daul, πρόεδρος· Friedrich-Wilhelm 
Graefe zu Baringdorf, Albert Jan Maat και María Rodríguez Ramos, αντιπρόεδροι· Willi 
Görlach, συντάκτης γνωµοδότησης· Gordon J. Adam, Danielle Auroi, Αλέξανδρος Μπαλτάς 
(αναπλ. Vincenzo Lavarra), Carlos Bautista Ojeda, Sergio Berlato, Niels Busk, Arlindo Cunha, 
Michl Ebner, Francesco Fiori, Jean-Claude Fruteau, Georges Garot, Lutz Goepel, Elisabeth 
Jeggle, Salvador Jové Peres, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Heinz Kindermann, Astrid Lulling 
(αναπλ. Χρήστου Φώλια), Jean-Claude Martinez, Xaver Mayer, Jan Mulder (αναπλ. Giovanni 
Procacci), Karl Erik Olsson, Neil Parish, Ιωάννης Πατάκης (αναπλ. ∆ηµητρίου Κουλουριάνου), 
Mikko Pesälä, Christa Prets (αναπλ. María Izquierdo Rojo), Encarnación Redondo Jiménez, 
Agnes Schierhuber, Dominique F.C. Souchet, Robert William Sturdy και Eurig Wyn (αναπλ. 
Giorgio Celli). 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Αφετηρία 
 
Το έτος 2002 αποτελεί αποφασιστική χρονική φάση για τη διαδικασία της διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά και τα νοτιοανατολικά. Αποτελεί γενικό στόχο τόσο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, εφόσον η πρόοδος όσον 
αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης παραµείνει αµείωτη, οι διαπραγµατεύσεις µε όσες 
υποψήφιες χώρες είναι επαρκώς προετοιµασµένες για την ένταξη να ολοκληρωθούν µέχρι το 
τέλος του 2002. Με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη αυτά, ως ενταγµένα 
µέλη της ΕΕ, θα µπορέσουν να συµµετάσχουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι 
οποίες θα διεξαχθούν το 2004. 
 
Επί του παρόντος, η ΕΕ διεξάγει διαπραγµατεύσεις στον Τοµέα 7, "Γεωργία", µε δέκα χώρες. 
Οι διαπραγµατεύσεις µε την Εσθονία, την Πολωνία, τη Σλοβενία,, την Τσεχία, την Ουγγαρία και 
την Κύπρο άρχισαν τον Ιούνιο του 2000, µε τη Λεττονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία τον 
Ιούνιο του 2001 και µε τη Μάλτα το ∆εκέµβριο του 2001. Η Βουλγαρία και η Ρουµανία έχουν 
ήδη παρουσιάσει τις προτάσεις τους για τον αγροτικό τοµέα, χωρίς όµως να έχουν ξεκινήσει οι 
σχετικές διαπραγµατεύσεις. Μέχρι τώρα, κανένα αγροτικό κεφάλαιο δεν έχει κλείσει. Ωστόσο, 
το ∆εκέµβριο του 2001 επιτεύχθηκε συµφωνία µεταξύ της ΕΕ και της Σλοβενίας στον 
κτηνιατρικό και τον φυτοϋγειονοµικό τοµέα. 
 
Το έγγραφο στρατηγικής και η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Από το έγγραφο στρατηγικής (COM (2001) 700 τελικό) και τις εκθέσεις της Επιτροπής της ΕΕ 
σχετικά µε τις προόδους κάθε µεµονωµένης υποψήφιας χώρας και το στάδιο των ενταξιακών 
διαπραγµατεύσεων στον αγροτικό τοµέα το έτος 2001 (SEC (2001) 1744 κ.επ.) προκύπτει ότι, 
για τη µεταφορά του κοινοτικού κεκτηµένου στον αγροτικό τοµέα στις χώρες που επιζητούν την 
ένταξη, απαιτούνται περαιτέρω σηµαντικές προσπάθειες.  
 
Όσον αφορά τα ζητήµατα που σχετίζονται µε το εµπόριο, από τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προκύπτει µια θετική εικόνα για το εµπόριο αγροτικών προϊόντων µεταξύ των υπό 
ένταξη χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης στον τοµέα των πρωτογενών 
γεωργικών προϊόντων. Η κατάργηση περιορισµών στο εµπόριο σε συγκεκριµένους τοµείς 
συµφωνήθηκε σε βάση αυτονοµίας και αµοιβαιότητας µε τις χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) τον Ιούλιο του 2000 (τον Ιανουάριο του 2001 για τη Λιθουανία). 
Οι διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες αυτές για την επέκταση των αµοιβαίων εµπορικών 
παραχωρήσεων σχετικά µε γεωργικά προϊόντα και οι συναφείς διαπραγµατεύσεις µε την Κύπρο 
και τη Μάλτα βρίσκονται στο στάδιο της προετοιµασίας. Ταυτόχρονα τέθηκαν σε ισχύ 
πρόσθετες εµπορικές παραχωρήσεις όσον αφορά τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα, το 
Σεπτέµβριο του 2001 για την Εσθονία και το Νοέµβριο του 2001 για τη Σλοβενία. Για τη 
Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Λεττονία και τη Λιθουανία διεξάγονται επί του 
παρόντος διαπραγµατεύσεις που αφορούν πρόσθετες εµπορικές παραχωρήσεις.  
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Αντίθετα, στα σχόλια για το κεφάλαιο 7 "Γεωργία" υπογραµµίζεται ιδιαίτερα η σηµασία µιας 
στρατηγικής για την πλήρη υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου από τα υποψήφια προς 
ένταξη µέλη, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επιτυχής εφαρµογή της κοινής αγροτικής 
πολιτικής από τα κράτη αυτά µετά από την ένταξή τους. Η ανάπτυξη συστηµάτων διοίκησης 
και ελέγχου µε εύρυθµη λειτουργία και η δηµιουργία ενός λειτουργικού φορέα πληρωµών, η 
σηµασία των οποίων έχει ήδη περιγραφεί αναλυτικά στην ετήσια έκθεση SAPARD της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (KOM (2001) 341) και στην έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου (PE 307.211), συνδέονται γενικά µε δυσχέρειες. Είναι αναγκαία η 
λήψη µέτρων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η θέσπιση ειδικών 
συστηµάτων ελέγχου, να εξασφαλισθεί η συµµόρφωση µε τις νοµικές βάσεις της Κοινότητας 
και να τηρηθούν τα πρότυπα και οι διαδικασίες ελέγχου στον κτηνιατρικό και τον 
φυτοϋγειονοµικό τοµέα, όπως επίσης και τα πρότυπα ποιότητας που σχετίζονται µε την 
ασφάλεια των τροφίµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Ένα ακόµη κοινό πρόβληµα των υποψηφίων χωρών έγκειται στην ανάγκη προς θέσπιση ενός 
λειτουργικού δικαίου χρήσεων γης και της συνακόλουθης αναδιάρθρωσης της γεωργίας 
τους. Πολλές από τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις στις υποψήφιες χώρες δεν θα είναι πλέον 
ανταγωνιστικές µετά την πραγµατοποίηση της ένταξης και θα πρέπει να διακόψουν τις εργασίες 
τους. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε αύξηση της ανεργίας. Ακόµη και αν η ένταξη 
πραγµατοποιηθεί µε κανονικό ρυθµό, δεν θα αποφευχθούν κοινωνικές επιπτώσεις οι οποίες θα 
πρέπει να επιχειρηθεί να αµβλυνθούν µε µέτρα διαρθρωτικής πολιτικής, όπως για παράδειγµα µε 
ρυθµίσεις πρόωρης συνταξιοδότησης. 
 
Ιδιαίτερα µε την προενταξιακή χρηµατοδότηση SAPARD (Special Accession Program for 
Agriculture and Rural Development) καθίσταται σαφές ότι µέχρι τώρα στην προενταξιακή φάση 
χάθηκε χρόνος όσον αφορά τη διαρθρωτική υποστήριξη της γεωργίας των χωρών ΚΑΕ. Για το 
πρόγραµµα αυτό της ΕΕ υπέρ των περιοχών της υπαίθρου των δέκα κρατών της Κεντρικής και 
της Ανατολικής Ευρώπης υπήρχε διαθέσιµο ήδη για τα έτη 2000 και 2001 ποσόν άνω του ενός 
δισεκατοµµυρίου ευρώ. Στην πράξη κατέστη δυνατή µόνο η διάθεση λίγο περισσότερων από 30 
εκατοµµυρίων ευρώ και η µεταβίβαση της διαχείρισης των πόρων του προγράµµατος SAPARD 
σε πέντε από τα κράτη (Βουλγαρία, Εσθονία, Σλοβενία, Λεττονία και Λιθουανία). Ο χρόνος 
πλέον πιέζει για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και παραγωγικότερη χρήση των υπαρχόντων 
πόρων της ΕΕ για την υποστήριξη του αγροτικού τοµέα των υποψηφίων χωρών ήδη πριν από 
την ένταξη, µε στόχο την προσαρµογή τους στο µελλοντικό οικονοµικό τοπίο. 
 
Για το χώρο της υπαίθρου η γεωργία εξακολουθεί να αποτελεί, ειδικά για τις χώρες αυτές, 
βασικό παράγοντα. Για το λόγο αυτό, η γεωργία και οι άνθρωποι στις αγροτικές περιοχές των 
χωρών αυτών δεν θα πρέπει να στερηθούν σε καµία περίπτωση µετά την ένταξη τις οικονοµικές 
ευκαιρίες. Μια ΚΓΠ, προσανατολισµένη λιγότερο στη στήριξη των τιµών και περισσότερο στην 
άµεση, ανεξάρτητη από την παραγωγή, στήριξη του εισοδήµατος, σε µια πολυλειτουργική 
ανάπτυξη της υπαίθρου και στην πολιτική περιβάλλοντος και ποιότητας, θα ήταν απαραίτητη 
για τη διαδικασία της διαρθρωτικής προσαρµογής στις εντασσόµενες χώρες, δεδοµένου ότι θα 
συνέβαλε στη µείωση των διαφορών των τιµών. Για το λόγο αυτό προτείνεται από τον εισηγητή 
η σηµαντική συνολική αύξηση σε επίπεδο EΕ-15 των προβλεπόµενων πόρων για τον δεύτερο 
πυλώνα ήδη πριν από την ένταξη νέων µελών. 
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Η διαπραγµατευτική θέση ως προς τη διεύρυνση 
 
Εκτός από την παρουσίαση των εκθέσεων προόδου της το Νοέµβριο 2001, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υπέβαλε τον Ιανουάριο του 2002 Προτάσεις για κοινές θέσεις στα κεφάλαια της 
γεωργίας, της περιφερειακής πολιτικής και θεµάτων προϋπολογισµού µε βάση τα τρέχοντα 
κεκτηµένα και τις αρχές που αποφασίσθηκαν στο Βερολίνο (SEC (2002) 95), στις οποίες 
εθίγησαν µερικά από τα προαναφερόµενα θέµατα. Οι προτάσεις θα πρέπει να εκτιµηθούν πλέον 
ως βάση συζήτησης. Οι άµεσες πληρωµές προς τα νέα κράτη µέλη θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν κατ' αρχήν κλιµακωτά - αρχίζοντας µε ποσοστό 25 % - µετά την ένταξή τους 
και να χορηγηθούν µε τη µορφή πληρωµών ανάλογα µε τη γεωργική έκταση και ανεξάρτητα 
από την παραγωγή. Μια τέτοια στρατηγική προοδευτικής εισαγωγής ("phasing-in") θα πρέπει να 
συνοδεύεται από σηµαντική αύξηση των πόρων που προορίζονται για προγράµµατα αγροτικής 
ανάπτυξης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επιτραπεί στις εντασσόµενες χώρες η πραγµατοποίηση 
πληρωµών µε απλουστευµένες διαδικασίες και η χρονικά περιορισµένη χορήγηση εθνικών 
ενισχύσεων σύµφωνα µε τις υπάρχουσες κοινοτικές διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων. Τα 
ποσοστά θα υπολογισθούν µε βάση πρόσφατες περιόδους αναφοράς (1995-1999). Τα νέα µέλη 
θα πρέπει να έχουν εξ αρχής ελεύθερη πρόσβαση στους µηχανισµούς της ΚΓΠ, στους οποίους 
ανήκουν, για παράδειγµα, τα µέτρα παρέµβασης που αφορούν τα σιτηρά. 
 
Η πρόταση της Επιτροπής για την κοινή θέση ως προς το κεφάλαιο "Γεωργία" χαιρετίζεται κατ� 
αρχήν από τον εισηγητή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθούν τα ενδεχόµενα αρνητικά 
αποτελέσµατα από την άµεση και πλήρη καθιέρωση των άµεσων πληρωµών, που είναι η 
ελάττωση του ρυθµού ή η διακοπή της πραγµατοποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών και η 
δηµιουργία µόνιµου προβλήµατος χαµηλής παραγωγικότητας, προτύπων χαµηλού επιπέδου και 
καλυµµένης υψηλής ανεργίας. Οι εκτεταµένες επιχορηγήσεις θα προκαλούσαν κοινωνικές 
διαφορές στις υπό ένταξη χώρες, δεδοµένου ότι οι υπερβολικά υψηλές οικονοµικές ενισχύσεις 
προς µία επαγγελµατική οµάδα στις αγροτικές περιοχές θα οδηγούσαν σε σηµαντικές 
εισοδηµατικές διαφορές ανάµεσα στον πληθυσµό. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται αναγκαίο να 
αποφεύγεται η γενικευµένη αντιµετώπιση. Κάθε υποψήφια χώρα και κάθε τοµέας πρέπει να 
αντιµετωπισθούν µεµονωµένα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε ήδη πολλές φορές τη νέα 
συνολική θεώρηση της Επιτροπής - και µάλιστα υπό το πρίσµα της επικείµενης ενδιάµεσης 
αξιολόγησης (mid-term review) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής - εν όψει της χάραξης µιας 
γενικότερης πολιτικής για το σύνολο των αγροτικών περιοχών (PE 232.571, PE 286.442).  
 
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα για το πρώτο εξάµηνο του 2002, η Ένωση, µε βάση τις εν 
λόγω προτάσεις της Επιτροπής, πρέπει τώρα να επεξεργασθεί κοινές θέσεις που να στοχεύουν 
στο κλείσιµο των τελευταίων κεφαλαίων. ∆εδοµένου του τωρινού ρυθµού των 
διαπραγµατεύσεων και των προόδων που συντελέστηκαν ως τώρα, υπάρχει η ελπίδα ότι στους 
σχετικούς βασικούς τοµείς, που είναι οι άµεσες πληρωµές, οι ποσότητες αναφοράς, η 
δηµιουργία διοικητικών δοµών, η ενίσχυση των αγροτικών περιοχών και η κτηνιατρική 
νοµοθεσία, µπορούν να βρεθούν ρυθµίσεις ικανοποιητικές τόσο για την ΕΕ όσο και για τις υπό 
ένταξη χώρες, χωρίς να απαιτηθούν παρατεταµένες µεταβατικές περίοδοι. 
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Εν κατακλείδι, ο εισηγητής επισηµαίνει ότι δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να αντιµετωπίζει 
κανείς την ένταξη νέων µελών στην ΕΕ σε διαχωρισµό από το ζήτηµα των αναγκαίων θεσµικών 
µεταρρυθµίσεων στα πλαίσια της EΕ-15. Θεωρείται ενδεδειγµένο ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, σε έναν τοµέα της πολιτικής ο οποίος συνιστά σχεδόν το ήµισυ του 
προϋπολογισµού της ΕΕ, θα πρέπει να έχει ήδη πριν από την ένταξη νέων µελών στην ΕΕ το 
δικαίωµα της συναπόφασης 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 ενσωµατώσει στην πρόταση ψηφίσµατός της τα ακόλουθα 
σηµεία: 
 
A) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. επιβεβαιώνει εκ νέου την θέλησή του για την ένταξη νέων κρατών στην ΕΕ. Σχετικά 
παραπέµπει στις θετικές εµπειρίες που έχουν προκύψει από τις µέχρι τώρα εντάξεις. Ωστόσο, 
εκφράζει την πεποίθηση ότι στον αγροτικό τοµέα θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω 
προσπάθειες, τόσο από την πλευρά της ΕΕ-15 σε σχέση µε τη δυνατότητα υποδοχής νέων 
µελών, όσο και από την πλευρά των υποψηφίων χωρών σε σχέση µε την ικανότητα ένταξης· 

 
2. χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί ως τώρα από τα κράτη της οµάδας του 
Λουξεµβούργου και της οµάδας του Ελσίνκι και τα βαθµιαία βήµατα προόδου όσον αφορά 
τις απαρχές µιας διαρθρωτικής µεταβολής στην εκεί γεωργία. Θεωρεί ότι η πορεία πρέπει να 
συνεχισθεί προς την ίδια κατεύθυνση, και ελπίζει ότι το πρόγραµµα SAPARD (Special 
Accession Program for Agriculture and Rural Development), που έχει αναπτυχθεί ως 
προενταξιακή χρηµατοδότηση, θα είναι σε θέση, µετά τις δυσκολίες της αρχικής φάσης, να 
αντιµετωπίσει µε επιτυχία το προγραµµατισµένο έργο του, το οποίο είναι η στήριξη των 
υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης για την πραγµατοποίηση 
των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στον τοµέα της γεωργίας· 

 
3. τονίζει τη σηµασία των αγροτικών περιοχών στο σύνολο της Ευρώπης, προτρέποντας στο 
σηµείο αυτό τους διαπραγµατευόµενους να εξασφαλίσουν ότι η ένταξη των υποψηφίων 
χωρών της Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης στην ΕΕ δεν θα προκαλέσει στις χώρες 
αυτές αρνητικές κοινωνικές συνέπειες όπως είναι η εγκατάλειψη του αγροτικού χώρου και η 
ανεργία·  

 
4. επιβεβαιώνει εκ νέου ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί ο πολυλειτουργικός ρόλος της γεωργίας 
στη διευρυµένη Ένωση και να ενισχυθεί η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών· 

 
5. χαιρετίζει τις επιτυχίες που έχουν πραγµατοποιηθεί µε την υποστήριξη του προγράµµατος 
προενταξιακής χρηµατοδότησης PHARE στον αγροτικό τοµέα για την ενίσχυση των 
διοικητικών δοµών στις υποψήφιες χώρες � ιδιαίτερα µε τα προγράµµατα εταιρικής σχέσης 
από το 1998 έως το 2001, για παράδειγµα µε µέτρα εκπαίδευσης, µε την ανάπτυξη 
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συστηµάτων πληροφόρησης για θέµατα που σχετίζονται µε τη γεωργία ή/και µε την 
υποστήριξη της ανάπτυξης ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου·  

 
6. προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει το συντοµότερο δυνατόν κατά πόσον είναι δυνατό να 
υλοποιηθεί από τις υποψήφιες χώρες ένα πρόγραµµα "INPARD" (Innovative Participatory 
Rural Development), το οποίο θα έχει διαµορφωθεί µε παρόµοιο τρόπο όπως το πρόγραµµα 
LEADER της ΕΕ - και ειδικότερα µε µια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω ("bottom-
up") - και θα έχει σκοπό να συµβάλει στη δηµιουργία πρόσθετης απασχόλησης και 
εισοδήµατος στον αγροτικό χώρο των υποψηφίων χωρών· επισηµαίνει στο σηµείο αυτό τη 
µεγάλη σηµασία της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο αυτών των 
απαραίτητων προγραµµάτων αναπροσανατολισµού και αναδιάρθρωσης· 

 
7. χαιρετίζει κατ� αρχήν την πρόσφατα δηµοσιευµένη πρόταση της Επιτροπής για κοινή θέση 
στο κεφάλαιο "Γεωργία", που συνίσταται στη βαθµιαία καθιέρωση των άµεσων πληρωµών 
στα νέα κράτη µέλη µετά την ένταξή τους, µε τη µορφή ενισχύσεων ανάλογα µε τη γεωργική 
έκταση και ανεξάρτητα από την παραγωγή, στη σηµαντική αύξηση των πιστώσεων για 
ανεξάρτητα από την παραγωγή τοπικά προγράµµατα ανάπτυξης, καθώς και στην παροχή 
στις χώρες ΚΑΕ της δυνατότητας να εκτελούν πληρωµές µε απλουστευµένες διαδικασίες και 
να χορηγούν, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, εθνικές ενισχύσεις σύµφωνα µε τις 
σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό, προτρέπει την Επιτροπή να διατηρήσει 
υπόψη της στις διαπραγµατεύσεις που αφορούν τον αγροτικό τοµέα τόσο τη γενική 
οικονοµική ισορροπία στο εσωτερικό της EΕ-15 και στις υποψήφιες χώρες, όσο και τα 
δηµοσιονοµικά και διαρθρωτικά σηµεία αναφοράς των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου που ελήφθησαν στο Βερολίνο το 1999· 

 
8. διαπιστώνει ότι οι άµεσες πληρωµές σε γεωργούς παραγωγούς πρόκειται να παίξουν 
σηµαντικό ρόλο στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις και να αποτελέσουν σηµείο 
αντιπαράθεσης, ενώ ταυτόχρονα υπογραµµίζει την αναγκαιότητα µετά την ένταξη να 
δικαιολογούνται οι άµεσες πληρωµές, ως ενισχύσεις αντιστάθµισης του εισοδήµατος, οι 
οποίες αρχικά είχαν την έννοια αποζηµίωσης για µειώσεις τιµών, µόνο εκεί όπου 
διαπιστώνονται πραγµατικές απώλειες εισοδήµατος και η άµεση διαρθρωτική αλλαγή δεν 
είναι δυνατή, αλλά οπωσδήποτε όχι αν οι τιµές στην εσωτερική αγορά εξελίσσονται ούτως ή 
άλλως ανοδικά λόγω ενός επίµονου πληθωρισµού ή αν εξακολουθεί να αυξάνεται η 
εσωτερική ζήτηση αγροτικών προϊόντων. Στο σηµείο αυτό υπογραµµίζει την αναγκαιότητα 
συµπληρωµατικών πόρων για την ενίσχυση του "δεύτερου πυλώνα" της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (ΚΓΠ)· 

 
9. στηρίζει τη θέση της Επιτροπής για τον καθορισµό του ύψους των ανώτατων ορίων 
παραγωγής για τις υποψήφιες χώρες σε κάθε οµάδα προϊόντων µε βάση στοιχεία παραγωγής 
από το χρονικό διάστηµα αναφοράς 1995-1999· 
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10. θεωρεί αναγκαία την πλήρη υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου από τις υποψήφιες χώρες, 
ιδιαίτερα στον κτηνιατρικό και τον φυτοϋγειονοµικό τοµέα, καθώς και στον τοµέα των 
διατάξεων που σχετίζονται µε την προστασία των ζώων, διαβλέποντας ωστόσο την 
αναγκαιότητα µεταβατικών ρυθµίσεων, οι οποίες όµως θα πρέπει να ισχύσουν σε κάθε 
µεµονωµένη περίπτωση µόνο µέσα σε πολύ στενά πλαίσια και για όσο το δυνατόν µικρότερο 
χρονικό διάστηµα·  

 
11. ζητεί τη συναπόφαση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τον αγροτικό τοµέα και 
τον αγροτικό προϋπολογισµό πριν ακόµη από την πρώτη ενδεχόµενη ένταξη νέων κρατών 
στην ΕΕ· 

B) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 
♦ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (SEC (2001) 1744 
 
12. διαπιστώνει ότι η Βουλγαρία έχει πραγµατοποιήσει βήµατα προόδου στην εξοµοίωση των 
νοµικών της διατάξεων προς το κοινωνικό κεκτηµένο· επισηµαίνει ωστόσο ότι, παρά την 
πρόοδο που έχει πραγµατοποιηθεί, απαιτούνται περαιτέρω εντατικές προσπάθειες για την 
ανάπτυξη κοινών οργανώσεων αγοράς και για την εφαρµογή της νοµοθεσίας που σχετίζεται 
µε τον αγροτικό τοµέα· 

 
13. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής του Μαΐου 2001 που µεταβιβάζει τη διαχείριση της 
χρηµατοδοτικής συνδροµής για το πρόγραµµα SAPARD στη Βουλγαρία. Η απόφαση αυτή 
θα πρέπει να θεωρηθεί σηµαντική επιτυχία, δεδοµένου ότι µε αυτήν η Βουλγαρία καθίσταται 
η πρώτη υποψήφια χώρα που κατόρθωσε να περάσει στην επιχειρησιακή φάση της 
πρωτοβουλίας SAPARD. Ταυτόχρονα όµως προβληµατίζεται από το γεγονός ότι ως τώρα, 
στην προενταξιακή φάση, χάθηκε πολύτιµος χρόνος που θα µπορούσε να διατεθεί για τη 
διαρθρωτική στήριξη της βουλγαρικής γεωργίας, το σηµερινό ποσοστό της οποίας στην 
ακαθάριστη προστιθέµενη αξία συνεχίζει να είναι σχεδόν 15%· 

 
14. εκφράζει τη λύπη του που οι επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα στη γεωργία εµποδίζονται από 
το γεγονός ότι η βουλγαρική κτηµαταγορά δεν είναι ούτε λειτουργική, ούτε διαφανής, 
δεδοµένου ότι ως τώρα, στο µεγαλύτερο ποσοστό, δεν υπάρχουν ούτε κτηµατολόγια ούτε 
βιβλία µεταγραφής ακινήτων. Στο σηµείο αυτό εκφράζει την ελπίδα ότι θα υπάρξουν 
βελτιώσεις µε βάση ένα πρόγραµµα που τέθηκε σε εφαρµογή το 2001 από τη βουλγαρική 
κυβέρνηση· 

 
15. χαιρετίζει τις προόδους που πραγµατοποιήθηκαν στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό 
τοµέα µε τη θέσπιση κανονιστικών ρυθµίσεων καθώς και τη δηµιουργία των αντίστοιχων 
διοικητικών µονάδων, παρατηρώντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα 
όσον αφορά την εφαρµογή των υπαρχόντων κανόνων· 
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♦ ΚΥΠΡΟΣ (SEC (2001) 1745) 
 
16. επισηµαίνει ότι είναι απολύτως απαραίτητη η εκτεταµένη αναδιάρθρωση της γεωργίας, στην 
οποία απασχολείται περίπου 10% του πληθυσµού. Στο πλαίσιο αυτό υπογραµµίζει την 
ανάγκη για επίσπευση της κατάργησης των κρατικών µονοπωλίων· 

 
17. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την υιοθέτηση της ΚΓΠ, για 
παράδειγµα στους τοµείς των αιγοπροβάτων, της οινοποιίας και των αυγών/πουλερικών, αν 
και θα πρέπει να αναπτυχθούν και άλλα ουσιαστικά στοιχεία και µηχανισµοί του 
κεκτηµένου, και ειδικότερα ΚΟΑ για τα προϊόντα των αροτραίων καλλιεργειών, καθώς και 
να θεσπισθούν νοµικές διατάξεις στον κτηνιατρικό και τον φυτοϋγειονοµικό τοµέα· 

 
18. διαπιστώνει την αναγκαιότητα πραγµατοποίησης σηµαντικής προόδου όσον αφορά την 
πολιτική ποιότητας και την θέσπιση νοµικών διατάξεων σχετικά µε τη σήµανση ποιότητας· 

 
19. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, λόγω της συγκέντρωσης της παραγωγής στα 

µεσογειακά φρούτα και λαχανικά, ο γεωργικός τοµέας στο νότιο τµήµα της Κύπρου 
καταναλώνει τα 2/3 της διαθέσιµης ποσότητας νερού· 

 
♦ ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  (SEC (2001) 1746) 
 
20. χαιρετίζει την πρόοδο που συντελέσθηκε µε την προοδευτική εγκαθίδρυση κοινών 
οργανώσεων αγοράς, ιδιαίτερα στον τοµέα των προϊόντων αροτραίων καλλιεργειών και στον 
τοµέα της ζάχαρης, και µε την εφαρµογή ενός συστήµατος ποσοστώσεων στο γάλα, καθώς 
και την επίσπευση των ανωτέρω µε την δηµιουργία ενός κρατικού κεφαλαίου παρέµβασης 
για τη γεωργία, το οποίο δηµιουργήθηκε για τη διαχείριση των ΚΟΑ· 

 
21. διαπιστώνει την πραγµατοποίηση προόδου στην ανάπτυξη µιας πολιτικής για την ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών· 

 
22. διαπιστώνει την αναγκαιότητα περαιτέρω προσπαθειών για την πλήρη εξοµοίωση του 
δικαίου στον κτηνιατρικό τοµέα, π.χ. στους τοµείς της προστασίας των ζώων, των διατάξεων 
που ρυθµίζουν τις εισαγωγές από τρίτες χώρες και των κτηνιατρικών ελέγχων. Χαιρετίζει τα 
ικανοποιητικά βήµατα προόδου όσον αφορά την εξοµοίωση των νοµικών διατάξεων στον 
τοµέα της φυτοπροστασίας και της ασφάλειας των τροφίµων· 

 
23. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που στοχεύουν στη δηµιουργία και την έγκριση ενός 
οργανισµού πληρωµών για το πρόγραµµα SAPARD, εκφράζοντας ταυτόχρονα τον 
προβληµατισµό του για το γεγονός ότι οι δυσκολίες, που διαφάνηκαν ήδη κατά το 2000 και 
σχετίζονται κατ' αρχήν µε τα στοιχεία που περιέχονται στο πρόγραµµα και κατά δεύτερον µε 
τη δηµιουργία και την έγκριση ενός οργανισµού πληρωµών, δεν έχουν ακόµη 
αντιµετωπισθεί, πράγµα που επιδρά αρνητικά στην πραγµατοποίηση της αναγκαίας 
διαρθρωτικής µεταβολής που πρέπει να συντελεσθεί στην Τσεχία πριν από την ένταξη· 
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♦ ΕΣΘΟΝΙΑ (SEC (2001) 1747) 
 
24. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Εσθονία παρουσιάζει γενική πρόοδο, τόσο ως προς την εφαρµογή 
της νοµοθεσίας όσο και ως προς την ανάπτυξη των αναγκαίων διοικητικών δοµών στον 
τοµέα της γεωργίας. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει ιδιαίτερα τη θέσπιση των νόµων για την 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, τη ρύθµιση των αγορών αγροτικών προϊόντων και τις 
οικολογικές καλλιέργειες, διακρίνοντας ωστόσο τη συνεχιζόµενη ανάγκη κάλυψης του 
χαµένου εδάφους στον τοµέα του αναδασµού· 

 
25. υπογραµµίζει ότι, ιδιαίτερα στον κτηνιατρικό τοµέα, είναι απαραίτητες περαιτέρω εντατικές 
προσπάθειες για την εξοµοίωση µε το κοινοτικό κεκτηµένο· 

 
26. χαιρετίζει τα σηµαντικά βήµατα προόδου για την εξοµοίωση των νοµικών διατάξεων στον 
τοµέα της φυτοπροστασίας, τα οποία συντελέσθηκαν µε το νόµο για την προστασία των 
φυτών, που ισχύει από το Σεπτέµβριο του 2000· 

 
27. χαιρετίζει το γεγονός ότι, µε τη διαπίστευση του οργανισµού SAPARD, κατέστη τελικά 
δυνατή τον Ιούνιο του 2001 η µεταβίβαση της διαχείρισης των πόρων του προγράµµατος 
SAPARD στην Εσθονία, επιτρέποντας την πραγµατοποίηση των πρώτων πληρωµών σε 
γεωργούς το Σεπτέµβριο του 2001. Στο πλαίσιο αυτό εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι δυσκολίες που διαφάνηκαν ήδη κατά το 2000 και σχετίζονται κατ' αρχήν µε τα 
στοιχεία που περιέχονται στο πρόγραµµα και κατά δεύτερον µε τη δηµιουργία και την 
έγκριση ενός οργανισµού πληρωµών, επέδρασαν αρνητικά στην πραγµατοποίηση της 
αναγκαίας διαρθρωτικής µεταβολής που πρέπει να συντελεσθεί στην Εσθονία πριν από την 
ένταξη· 

 
28. ελπίζει ότι µε τα τρέχοντα και τα υπό εξέλιξη προγράµµατα ενίσχυσης των οργανώσεων 
παραγωγών θα επιτευχθεί η στήριξη της διαρθρωτικής προόδου των παραγωγικών 
συνεταιρισµών και της διάθεσης των προϊόντων τους στην αγορά· 

 
♦ ΟΥΓΓΑΡΙΑ (SEC (2001) 1748) 
 
29. χαιρετίζει την πρόοδο που πραγµατοποίησε η Ουγγαρία στον τοµέα της ασφάλειας των 
τροφίµων και στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα, καθώς και την καθιέρωση 
µητρώου ζώων και κτηµατολογίου αµπελώνων· 

 
30. εκφράζει τη λύπη του για τις πενιχρές προόδους που συντελέσθηκαν στους τοµείς της 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και των δασών παρά τη δυναµική του εθνικού 
προγράµµατος "γεωργία και περιβάλλον", που είχε ήδη θεσπισθεί το 1999· 

 
31. υπογραµµίζει ότι η Ουγγαρία θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την έγκαιρη 
καθιέρωση των αναγκαίων για τη συµµετοχή της στην ΚΓΠ διαδικασιών και δοµών. Στο 
πλαίσιο αυτό επισηµαίνει ότι η Ουγγαρία δεν έχει λάβει ακόµη επίσηµες αποφάσεις σχετικά 
µε τη δηµιουργία των αναγκαίων δοµών για τη διαχείριση του ΕΓΤΠΕ και ότι δεν έχουν 
ακόµη επιλυθεί τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την αγορά γης γεωργικής χρήσης και τον 
αναδασµό· 
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32. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που στοχεύουν στη δηµιουργία και την έγκριση ενός 
οργανισµού πληρωµών για το πρόγραµµα SAPARD, εκφράζοντας ταυτόχρονα τον 
προβληµατισµό της για το γεγονός ότι οι δυσκολίες, που διαφάνηκαν ήδη κατά το 2000 και 
σχετίζονται κατ' αρχήν µε τα στοιχεία που περιέχονται στο πρόγραµµα και κατά δεύτερον µε 
τη δηµιουργία και την έγκριση ενός οργανισµού πληρωµών, δεν έχουν ακόµη 
αντιµετωπισθεί, πράγµα που επιδρά αρνητικά στην πραγµατοποίηση της αναγκαίας 
διαρθρωτικής µεταβολής που πρέπει να συντελεσθεί στην Ουγγαρία πριν από την ένταξη· 

 
♦ ΛΕΤΤΟΝΙΑ (SEC (2001) 1749) 
 
33. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Λεττονία πραγµατοποίησε πρόοδο όσον αφορά τις προετοιµασίες 
για την εγκαθίδρυση των κοινών οργανώσεων αγοράς, ιδιαίτερα σε στρατηγικό επίπεδο µε 
τη θέσπιση κατευθυντήριων αρχών για τη µετατροπή των κοινών οργανώσεων αγοράς, µε 
βάση τις οποίες αναπτύχθηκε ένα αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης· 

 
34. χαιρετίζει τα βήµατα προόδου που πραγµατοποιήθηκαν στους τοµείς της κτηνιατρικής και 
της φυτοπροστασίας, καθώς και της ασφάλειας των τροφίµων, και ιδιαίτερα την ψήφιση 
ενός νόµου σχετικά µε την κτηνιατρική και τη θέσπιση νοµοθετικών διατάξεων σχετικά µε 
την προστασία των χοίρων και των µόσχων, µε τη µεταφορά των ζώων και µε την 
κτηνοτροφία, καθώς και την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της διοίκησης· 

 
35. υπογραµµίζει την αναγκαιότητα περαιτέρω προσπαθειών για την ολοκλήρωση της 
εξοµοίωσης του δικαίου, καθώς και για την καθιέρωση και τη βελτίωση των αναγκαίων 
δοµών και µηχανισµών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται ο οργανισµός πληρωµών, το 
ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου, οι κοινές οργανώσεις της αγοράς και τα 
µέτρα ελέγχου· 

 
36. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής του ∆εκεµβρίου 2001 που µεταβιβάζει τη διαχείριση 
της χρηµατοδοτικής συνδροµής για το πρόγραµµα SAPARD στη Λεττονία, έτσι ώστε η 
χώρα να περάσει στην επιχειρησιακή φάση της πρωτοβουλίας SAPARD. Ταυτόχρονα όµως 
προβληµατίζεται από το γεγονός ότι ως τώρα, στην προενταξιακή φάση, χάθηκε πολύτιµος 
χρόνος όσον αφορά τη διαρθρωτική στήριξη της γεωργίας της Λεττονίας· 

 
♦ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (SEC (2001) 1750  
 
37. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Λιθουανία πραγµατοποίησε πρόοδο, τόσο στην αναδιάρθρωση 
των γεωργικών διοικητικών µηχανισµών µε τη δηµιουργία ενός οργανισµού εποπτείας της 
γεωργίας και των τροφίµων, όσο και στη δηµιουργία κοινών οργανώσεων αγοράς, και ιδίως 
ενός καθεστώτος για τη ζάχαρη, Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, διαπιστώνει ότι υπάρχει ακόµη 
η ανάγκη λήψης σηµαντικών µέτρων, και ιδιαίτερα η ανάγκη ανάπτυξης του συστήµατος 
χαρακτηρισµού των αγροτικών εκτάσεων, καθώς και µέτρων για την επιβολή και την 
πρακτική λειτουργία των µηχανισµών διαχείρισης της ΚΓΠ· 

 
38. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής του Νοεµβρίου 2001 που µεταβιβάζει τη διαχείριση 
της χρηµατοδοτικής συνδροµής για το πρόγραµµα SAPARD στη Λιθουανία, έτσι ώστε η 
χώρα να περάσει στην επιχειρησιακή φάση της πρωτοβουλίας SAPARD. Ταυτόχρονα όµως 
προβληµατίζεται από το γεγονός ότι ως τώρα, στην προενταξιακή φάση, χάθηκε πολύτιµος 
χρόνος όσον αφορά τη διαρθρωτική στήριξη της γεωργίας της Λιθουανίας, στην οποία 
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απασχολείται σχεδόν το ένα πέµπτο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού· 
 
39. διαπιστώνει ότι η Λιθουανία σηµείωσε πρόοδο σε σχέση µε την ασφάλεια των τροφίµων, µε 
την υιοθέτηση µιας στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και στους τοµείς 
της κτηνιατρικής και της φυτοπροστασίας, ιδιαίτερα µε την έναρξη της µετατροπής του 
υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου και µε την καθιέρωση φυτοϋγειονοµικού µητρώου. 
∆ιαπιστώνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό των 
µηχανισµών ελέγχου στον κτηνιατρικό τοµέα στα εξωτερικά σύνορα της χώρας· 

 
40. διακρίνει επίσης την επίτευξη προόδου στην ενίσχυση των αγροτικών περιοχών µε την 
περαιτέρω καθιέρωση δοµών και την κατάρτιση ενός προγράµµατος στήριξης της αγροτικής 
ανάπτυξης στις αρχές του 2001· 

 
♦ ΜΑΛΤΑ (SEC (2001) 1751) 
 
41. επισηµαίνει ότι τα βήµατα προόδου που σηµειώθηκαν είναι περιορισµένα, και ότι πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν περισσότερες σηµαντικές προσπάθειες για την υιοθέτηση του 
µεγαλύτερου µέρους του εκτεταµένου κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα της γεωργίας· 

 
42. θεωρεί ότι η Μάλτα θα πρέπει να ενισχύσει σηµαντικά τις διοικητικές της δοµές σε όλους 
τους τοµείς της γεωργίας· 

 
43. διακρίνει την ανάγκη βελτίωσης των διατάξεων που αφορούν τους κτηνιατρικούς και 
φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους στα σύνορα· 

 
♦ ΠΟΛΩΝΙΑ (SEC (2001) 1752)  
 
44. χαιρετίζει τις προόδους που πραγµατοποίησε η Πολωνία µετά την τελευταία τακτική έκθεση 
στην υλοποίηση µέτρων σε σχέση µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη των αναγκαίων διοικητικών δοµών, µε την 
υιοθέτηση κοινοτικών κανονισµών από το πολωνικό δίκαιο στα πλαίσια της κοινής 
οργάνωσης αγοράς νωπών οπωροκηπευτικών, λυκίσκου, καπνού και αποξηραµένης 
χορτονοµής και, εν µέρει, ζάχαρης, καθώς και µε την ψήφιση του νόµου για τη βιολογική 
καλλιέργεια·  

 
45. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αναγκαίες ριζικές µεταρρυθµίσεις στην αγροτική 
πολιτική, τη νοµοθεσία και τις δοµές στον αγροτικό τοµέα δεν έχουν ακόµη επιτελεσθεί, 
καθώς και για το ότι δεν έχουν ακόµη δηµιουργηθεί όργανα για τη διαχείριση της 
προσφοράς·  

 
46. χαιρετίζει την ψήφιση ενός νόµου-πλαισίου για την κτηνιατρική το Σεπτέµβριο του 2001 ως 
ουσιαστικό βήµα προς την εξοµοίωση της νοµοθεσίας της χώρας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
στον κτηνιατρικό τοµέα· 

47. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που στοχεύουν στη δηµιουργία και την έγκριση ενός 
οργανισµού πληρωµών για το πρόγραµµα SAPARD. Ταυτόχρονα όµως προβληµατίζεται 
από το γεγονός ότι οι δυσκολίες, που διαφάνηκαν ήδη κατά το 2000 και σχετίζονται κατ' 
αρχήν µε τα στοιχεία που περιέχονται στο πρόγραµµα και κατά δεύτερον µε τη δηµιουργία 
και την έγκριση ενός οργανισµού πληρωµών, δεν έχουν ακόµη αντιµετωπισθεί, πράγµα που 



RR\469983EL.doc 115/142 PE 309.662 

 EL 

επιδρά αρνητικά στην πραγµατοποίηση της αναγκαίας διαρθρωτικής µεταβολής που πρέπει 
να συντελεσθεί πριν από την ένταξη στην Πολωνία, όπου ακόµη σχεδόν το ένα πέµπτο του 
ενεργού πληθυσµού απασχολείται στη γεωργία· 

 
48. διακρίνει την ανάγκη κάλυψης του χαµένου εδάφους στην πρακτική εφαρµογή του 
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου, όσον αφορά τους συνοριακούς 
ελέγχους στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα· 

 
49. επισηµαίνει ότι δεν έχει ακόµη συντελεσθεί η υιοθέτηση µιας συνολικής στρατηγικής όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίµων· 

 
♦ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (SEC (2001) 1753) 
 
50. διαπιστώνει ότι πραγµατοποιούνται βαθµιαία βήµατα προόδου στον τοµέα της υιοθέτησης 
του κεκτηµένου, αλλά ταυτόχρονα και ότι υπάρχει ανάγκη για επιτάχυνση της 
αναδιάρθρωσης του αγροτικού τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό προτρέπει για τη συγκρότηση ενός 
αποδοτικού συστήµατος ενώσεων παραγωγών· 

 
51. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πολυάριθµες ασάφειες στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς στέκονται εµπόδιο στη δηµιουργία µιας λειτουργικής αγοράς γης, καθώς και για 
το γεγονός ότι η επιστροφή των ιδιοκτησιών δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί· 

 
52. χαιρετίζει τις αξιοσηµείωτες προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την αντιστάθµιση της 
καθυστέρησης στη δηµιουργία και τη διαπίστευση της αντιπροσωπείας του προγράµµατος 
SAPARD, εκφράζοντας ταυτόχρονα τον προβληµατισµό του για το γεγονός ότι οι 
δυσκολίες, που διαφάνηκαν ήδη κατά το 2000 και σχετίζονται κατ' αρχήν µε τα στοιχεία που 
περιέχονται στο πρόγραµµα και κατά δεύτερον µε τη δηµιουργία και την έγκριση ενός 
οργανισµού πληρωµών, δεν έχουν ακόµη αντιµετωπισθεί, πράγµα που επιδρά αρνητικά στην 
πραγµατοποίηση της αναγκαίας διαρθρωτικής µεταβολής που πρέπει να συντελεσθεί στη 
Ρουµανία πριν από την ένταξη· 

 
53. διακρίνει βήµατα προόδου µε την ψήφιση της νοµοθεσίας στους τοµείς της φυτοπροστασίας 
και του ελέγχου των καταλοίπων παρασιτοκτόνων και των επιβλαβών οργανισµών· 

 
54. επισηµαίνει ότι δεν έχει συντελεσθεί ακόµη αξιοσηµείωτη πρόοδος όσον αφορά τη 
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου, ενώ παράλληλα 
διακρίνει την ανάγκη κάλυψης του χαµένου εδάφους στη βελτίωση των συστηµάτων 
ελέγχου στους τοµείς της κτηνιατρικής και της φυτοπροστασίας· 

 
55. επισηµαίνει την επείγουσα ανάγκη λήψης µέτρων για την ανάπτυξη των διοικητικών δοµών 
στον τοµέα της γεωργίας, έτσι ώστε µετά την ένταξη να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατική 
εφαρµογή και ο έλεγχος των διοικητικών µηχανισµών της κοινής αγροτικής πολιτικής· 

 
♦ ΣΛΟΒΑΚΙΑ (SEC (2001) 1754) 
 
56. διαπιστώνει, µε την εξαίρεση του κτηνιατρικού τοµέα, µικρή µόνο πρόοδο σε σχέση µε την 
υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου στον αγροτικό τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό, ελπίζει στην 
θέσπιση ορισµένων οργανώσεων αγοράς και στην επιτάχυνση της εξοµοίωσης στον τοµέα 



PE 309.662 116/142 RR\469983EL.doc 

EL 

της φυτοπροστασίας· 
 
57. θεωρεί ότι οι προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης 
και ελέγχου πρέπει να ενταθούν· 

 
58. υπογραµµίζει τη σηµασία λειτουργικών υπηρεσιών ελέγχου και διοικητικών δοµών στα 
σηµεία συνοριακού ελέγχου της Σλοβακίας και επισηµαίνει την ανάγκη ανάπτυξής τους· 

 
59. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που στοχεύουν στη δηµιουργία και την έγκριση ενός 
οργανισµού πληρωµών για το πρόγραµµα SAPARD, εκφράζοντας ταυτόχρονα τον 
προβληµατισµό της για το γεγονός ότι οι δυσκολίες, που διαφάνηκαν ήδη κατά το 2000 και 
σχετίζονται κατ' αρχήν µε τα στοιχεία που περιέχονται στο πρόγραµµα και κατά δεύτερον µε 
τη δηµιουργία και την έγκριση ενός οργανισµού πληρωµών, δεν έχουν ακόµη 
αντιµετωπισθεί, πράγµα που επιδρά αρνητικά στην πραγµατοποίηση της αναγκαίας 
διαρθρωτικής µεταβολής που πρέπει να συντελεσθεί στη Σλοβακία πριν από την ένταξη· 

 
♦ ΣΛΟΒΕΝΙΑ (SEC (2001) 1755) 
 
60. χαιρετίζει τα σηµαντικά βήµατα προόδου που συντελέσθηκαν ιδιαίτερα µε την ψήφιση νέων 
νόµων για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, την υγεία και τη φυτοπροστασία· 

 
61. υπογραµµίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν οι διοικητικές δοµές, να επιδιωχθεί η 
ολοκλήρωση των µηχανισµών διαχείρισης της ΚΓΠ και να υλοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση ο 
µηχανισµός που είναι απαραίτητος για την πραγµατοποίηση των ενδεδειγµένων 
κτηνιατρικών και φυτοϋγειονοµικών ελέγχων· 

 
62. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής του Νοεµβρίου 2001 που µεταβιβάζει τη διαχείριση 
της χρηµατοδοτικής συνδροµής για το πρόγραµµα SAPARD στη Σλοβενία, έτσι ώστε η 
χώρα να περάσει στην επιχειρησιακή φάση της πρωτοβουλίας SAPARD. Ταυτόχρονα όµως 
προβληµατίζεται από το γεγονός ότι ως τώρα, στην προενταξιακή φάση, χάθηκε πολύτιµος 
χρόνος όσον αφορά τη διαρθρωτική στήριξη της γεωργίας της Σλοβενίας. 
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17 Απριλίου 2002 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

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

σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση  
(COM(2001)700 � C5-0024/2002 � 2002/2023 (COS)) 

Συντάκτρια γνωµοδότησης: Brigitte Langenhagen  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 28 Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή Αλιείας όρισε συντάκτρια 
γνωµοδότησης την Brigitte Langenhagen, . 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 20 Φεβρουαρίου 2002, 20 Μαρτίου 2002 και 16 Απριλίου 2002, 
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: Struan Stevenson, πρόεδρος· Rosa Miguélez 
Ramos, αντιπρόεδρος· Brigitte Langenhagen, αντιπρόεδρος και συντάκτρια γνωµοδότησης· 
Elspeth Attwooll, Arlindo Cunha, Ilda Figueiredo, Ian Stewart Hudghton, Salvador Jové Peres, 
Heinz Kindermann, Carlos Lage, Albert Jan Maat, John Joseph McCartin, Patricia McKenna, 
James Nicholson, Manuel Pérez Álvarez, Daniel Varela Suanzes-Carpegna και Herman 
Vermeer. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επεκταθεί η ακτογραµµή της Κοινότητας µε 
τµήµατα της Βαλτικής Θάλασσας, της Αδριατικής Θάλασσας, της Μεσογείου και της Μαύρης 
Θάλασσας, αλλά δεν θα αυξηθούν αισθητά οι αλιευτικοί πόροι της Κοινότητας. Τα αλιεύµατα 
στις προσχωρούσες χώρες συνιστούν συνολικά µικρό µόνον τµήµα σε σύγκριση µε τους 
αλιευτικούς προσόδους της ΕΕ (8%, 6% όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες). 
 
Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες διευρύνσεις της ΕΕ, κατά τις προετοιµασίες του προσεχούς 
γύρου διεύρυνσης δεν έχουν ανακύψει ιδιαίτερα προβλήµατα στον τοµέα της αλιείας. Οι 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να αποδεχθούν και να 
εφαρµόσουν, σε γενικές γραµµές, το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της αλιείας � 
συµπεριλαµβανοµένης της αναµενόµενης µεταρρύθµισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής το 
2002. Επί του παρόντος έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγµατεύσεις µε τις υποψήφιες χώρες 
σχετικά µε το κεφάλαιο 8 ("Αλιεία"), εξαιρουµένων των υποψηφίων χωρών Πολωνίας και 
Μάλτας1. Το κεφάλαιο "Αλιεία" θα ανοίξει εκ νέου προκειµένου να καθορισθούν οι µορφές 
αλιευτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της σχετικής σταθερότητας. 
 
Στόχος πρέπει να είναι η µείωση των πλεονασµάτων και η ανταγωνιστικότητα της αλιείας στις 
υποψήφιες χώρες για την κοινοτική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, θα είναι απαραίτητο να ενισχυθεί 
η αλιευτική οικονοµία στις εν λόγω χώρες µε πιστώσεις των διαρθρωτικών ταµείων. Τούτο 
αφορά τη γενική ανανέωση της βιοµηχανίας, συµπεριλαµβανοµένης της διάλυσης παλαιών 
σκαφών και του εκσυγχρονισµού του στόλου. Επί του παρόντος, δεν είναι σε θέση η Επιτροπή 
να προβεί σε δηλώσεις ως προς το ύψος των, προς το σκοπό αυτό, αναµενόµενων οικονοµικών 
δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επισηµανθεί ότι στην προηγούµενη δεκαετία µειώθηκαν 
σηµαντικά οι στόλοι σχεδόν όλων των υποψήφιων χωρών � ιδίως οι αλιευτικοί στόλοι ανοικτής 
θάλασσας. 
 
Μετά την τελευταία γνωµοδότηση της επιτροπής µας έχει σηµειωθεί πρόοδος στη νοµοθετική 
διαδικασία και θετικές εξελίξεις όσον αφορά τη διοικητική ικανότητα στις προσχωρούσες 
χώρες. Ωστόσο, πρέπει, κατά κύριο λόγο, να απαντηθεί το ερώτηµα εάν οι υποψήφιες χώρες 
είναι σε θέση να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά το κοινοτικό κεκτηµένο. Μέσω σχεδίων 
εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο του PHARE, η ΕΕ υποστηρίζει και στον τοµέα της αλιείας την 
ανάπτυξη σύγχρονων νοµικών και διοικητικών δοµών. Ωστόσο, λόγω στης ελλιπούς 
επάνδρωσης των αρχών σε ορισµένες υποψήφιες χώρες εκφράζονται ανησυχίες ως προς το εάν 
και κατά πόσον θα είναι δυνατό να δηµιουργηθεί σε όλες τις χώρες έως την περίοδο 
προσχώρησής τους ένα αξιόπιστο και λειτουργικό σύστηµα διαχείρισης της αλιείας σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις του κεκτηµένου. Επίσης, στον τοµέα επιθεωρήσεων και ελέγχου υπάρχουν 
σηµαντικές ελλείψεις. Στον τοµέα της υγιεινής πρέπει επίσης σε ορισµένες χώρες να καλυφθούν 
οι ελλείψεις προκειµένου να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα. Ως προς το θέµα αυτό, το 
προενταξιακό πρόγραµµα SAPARD παρέχει αξιόλογη βοήθεια.  
Εν συνεχεία, εκτίθενται ορισµένα ειδικά προβλήµατα: 
 

                                                 
1 Λήξη των διαπραγµατεύσεων: Τσεχική ∆ηµοκρατία Απρίλιος 1999, Σλοβενία, Ουγγαρία Μάιος 1999, Εσθονία, 
Κύπρος Απρίλιος 2000, Σλοβακία Οκτώβριος 2000, Βουλγαρία, Λιθουανία Μάιος 2001, Ρουµανία Ιούνιος 2001, 
Λετονία Νοέµβριος 2001. Μολονότι έχουν πραγµατοποιηθεί οι πρώτες επαφές µε την Τουρκία δεν έχουν ακόµη 
αρχίσει οι διαπραγµατεύσεις. 
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Πολωνία 
Τα µεγαλύτερα προβλήµατα ανακύπτουν στις διαπραγµατεύσεις µε την Πολωνία που αποτελεί 
την υποψήφια χώρα µε το µεγαλύτερο αλιευτικό τοµέα. Το επανειληµµένο αίτηµα της 
Πολωνίας, για τελευταία φορά τον Οκτώβριο 2001, να επιτρέπει εξαιρέσεις από την αρχή της 
ελεύθερης πρόσβασης στον τοµέα της πολωνικής οικονοµικής ζώνης, δεν είναι δυνατό να γίνει 
αποδεκτό από την ΕΕ. 
Επίσης υπάρχουν προβλήµατα στον τοµέα της διοίκησης και του ελέγχου που ανάγονται εν 
µέρει στις καθυστερήσεις κατά τη θέσπιση του νέου νόµου για την αλιεία. Τα σχετικά 
προγράµµατα και πρότυπα για την εφαρµογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής δεν έχουν ακόµη 
θεσπισθεί σε ικανοποιητική µορφή. Τούτο αφορά ιδίως την τήρηση αλιευτικών ηµερολογίων το 
σύστηµα δορυφορικής παρακολούθησης των σκαφών (VΜS) και τις δηλώσεις εκφόρτωσης 
καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού ελέγχου. Η συνεργασία των αρχών ελέγχου 
παρουσιάζει ελλείψεις, το δε προσωπικό τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, δεν 
επαρκεί. Στον τοµέα της προσαρµογής στην οργάνωση αγοράς της ΕΕ πρέπει επίσης να 
σηµειωθεί µεγαλύτερη πρόοδος. Απαιτείται επειγόντως να καταρτισθεί αξιόπιστο νηολόγιο και 
να υποβληθεί λειτουργικό πρόγραµµα για τη συγχρηµατοδότηση του Χρηµατοδοτικού Μέσου 
Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) για την περίοδο 2004-2006. 
 
Μάλτα 
Τα νοµοθετικά µέτρα της Μάλτας, η οποία διαθέτει ικανοποιητικά διαρθρωµένη διαχείριση του 
αλιευτικού τοµέα, αξιολογούνται θετικά. Η Μάλτα επιδιώκει τη διατήρηση της ζώνης των 25 
µιλίων που δηµιουργήθηκε το 1970. Μολονότι είναι δεδοµένο ότι τα αλιεύµατα στα ύδατα αυτά 
είναι περιορισµένα, η εξαίρεση αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή. 
 
Βουλγαρία και Ρουµανία 
Οι δυσχερείς περιβαλλοντικές συνθήκες στη Μαύρη Θάλασσα θα απασχολήσουν άµεσα την ΕΕ 
µετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας. Η Μαύρη Θάλασσα έχει υποστεί 
σοβαρές ζηµίες λόγω της ρύπανσης, πράγµα που αιτιολογεί τη µείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας και τον περιορισµό της αλιείας σε 5 µόνον είδη ιχθύων. Θα πρέπει να διατεθούν 
σηµαντικές πιστώσεις εκ µέρους της ΕΕ για µέτρα διατήρησης των πόρων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Αλιείας 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. επιδοκιµάζει την πρόοδο που κατέστη δυνατό να επιτευχθεί στους τοµείς της νοµοθεσίας 

και της διοικητικής ικανότητας στις προσχωρούσες χώρες. 
 
2. υπογραµµίζει την ανάγκη να εξετασθεί περαιτέρω η πρόοδος κατά την υιοθέτηση του 

κοινοτικού κεκτηµένου και να καταρτισθούν χρονοδιαγράµµατα· πρέπει επίσης, να 
τηρείται ενήµερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τα αποτελέσµατα· 

 
3. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση και 

υποστήριξη των υποψηφίων χωρών κατά τη δηµιουργία και ανάπτυξη αποδοτικών 
δοµών στους τοµείς της διοίκησης και του ελέγχου· 
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4. υποστηρίζει την άποψη ότι µε µια κοινή ευρωπαϊκή δοµή ελέγχου θα µπορούσαν να 

αντιµετωπίζονται ευκολότερα τα προβλήµατα στο πλαίσιο της διεύρυνσης· 
 
5. πιστεύει ότι το κεφάλαιο "Αλιεία" δεν θα έπρεπε να δηµιουργήσει µεγαλύτερα 

προβλήµατα κατά τις διαπραγµατεύσεις, ωστόσο, υπογραµµίζει την ανάγκη να 
εφαρµοσθούν επίσης πλήρως οι µεταβολές που θα επιφέρει η µεταρρύθµιση της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής στις υποψήφιες χώρες πριν από την προσχώρησή τους· 

 
6. πιστεύει ότι κατά τη διεύρυνση θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι προσχωρούσες χώρες 

στα διαρθρωτικά ταµεία· 
 
7. πιστεύει ότι οι ελλείψεις ορισµένων υποψηφίων χωρών στον αλιευτικό τοµέα, όσον 

αφορά προδιαγραφές στους τοµείς της υγιεινής και του περιβάλλοντος, θα πρέπει να 
εξαλειφθούν το ταχύτερο δυνατό, και υπογραµµίζει την ανάγκη να επιτρέπονται µόνον 
αλιευτικά προϊόντα που πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ· 

 
8. ζητεί από τις υποψήφιες χώρες να εφαρµόσουν το κοινοτικό κεκτηµένο στις προσπάθειές 

τους για την καταπολέµηση του φαινοµένου των σηµαιών ευκαιρίας και να 
χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο προκειµένου να τεθεί τέρµα στην παράνοµη και επικίνδυνη 
αυτή πρακτική· 

 
9. καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει των διαθέσιµων 

ενηµερωµένων στοιχείων, ανασκόπηση σχετικά µε την κατάσταση της αλιείας και της 
αλιευτικής βιοµηχανίας στις προσχωρούσες χώρες (αριθµός των σκαφών και 
απασχολουµένων, αναλογία της αλιείας στο ΑΕΠ). 
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23 Απριλίου 2002 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

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

σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση  
(COM(2001) 700 � C5-0024/2002 � 2002/2023 (COS)) 

Συντάκτης γνωµοδότησης: Samuli Pohjamo 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Φεβρουαρίου 2002, η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, 
Μεταφορών και Τουρισµού όρισε συντάκτη γνωµοδότησης τον Samuli Pohjamo. 

Κατά τη συνεδρίασή τις συνεδριάσεις της στις 19 Μαρτίου 2002 και 18 Απριλίου 2002, η 
επιτροπή εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω συµπεράσµατα µε 
41 ψήφους υπέρ, και µία αποχή. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Luciano Caveri, πρόεδρος· Rijk van Dam, 
Gilles Savary και Helmuth Markov, αντιπρόεδροι· Samuli Pohjamo, συντάκτης γνωµοδότησης· 
Carlos Bautista Ojeda (αναπλ. Josu Ortuondo Larrea), Luigi Cocilovo, Danielle Darras, Christine 
de Veyrac, Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Fernando Fernández Martín (αναπλ. Felipe 
Camisón Asensio, σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), Jacqueline 
Foster, Mathieu J.H. Grosch, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Ewa Hedkvist Petersen, Georg 
Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Brigitte Langenhagen (αναπλ. Rolf Berend), Sérgio 
Marques, Εµµανουήλ Μαστοράκης, Erik Meijer, Rosa Miguélez Ramos, Bill Miller (αναπλ. 
John Hume), Francesco Musotto, Wilhelm Ernst Piecyk, Bernard Poignant, Adriana Poli 
Bortone, Alonso José Puerta, Reinhard Rack, Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, Isidoro Sánchez 
García, Marieke Sanders-ten Holte (αναπλ. Herman Vermeer), Ingo Schmitt, Brian Simpson, 
Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Helena Torres Marques, Joaquim Vairinhos, 
Ari Vatanen και Mark Francis Watts. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Πρόοδοι στους τοµείς των µεταφορών και της περιφερειακής πολιτικής 
 
Η Έκθεση της Επιτροπής του 2001 σχετικά µε την πρόοδο που σηµείωσε κάθε υποψήφια χώρα 
στην πορεία της προς την προσχώρηση ανακεφαλαιώνει τα πορίσµατα των τεσσάρων περιοδικών 
εκθέσεων σχετικά µε τις διάφορες υποψήφιες χώρες. Η πρόοδος που επετελέσθη έως το 
φθινόπωρο του 2001 στις δώδεκα χώρες που βρίσκονται σήµερα σε διαπραγµατεύσεις µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, σε γενικές γραµµές περισσότερο από σηµαντική. Όλες οι 
διαπραγµατευόµενες σήµερα χώρες εξακολουθούν να πληρούν τα πολιτικά κριτήρια και η 
εξέλιξη σχετικά µε τα οικονοµικά κριτήρια της Κοπεγχάγης (ύπαρξη λειτουργούσας οικονοµίας 
της αγοράς και ικανότητα αντιµετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάµεων της 
αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης) βρίσκεται σε καλό δρόµο. 
 
Στον τοµέα της περιφερειακής πολιτικής και του συντονισµού διαρθρωτικών µέσων, 
διαπραγµατευτικό κεφάλαιο 21, η πρόκληση δεν είναι τόσο η υιοθέτηση του κεκτηµένου αλλά η 
πλήρης εφαρµογή του. Προκειµένου να διασφαλιστεί αποτελεσµατική και πλήρης απορρόφηση 
των διαρθρωτικών πιστώσεων, οι κατάλληλες διοικητικές ικανότητες είναι το κύριο θέµα που 
πρέπει να αντιµετωπισθεί στο πλαίσιο της προετοιµασίας των υποψηφίων χωρών. Οι ικανότητες 
αυτές περιλαµβάνουν τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρθρωτικών 
ταµείων, που για διαφορετικούς λόγους (αντιπαραβολή πληροφοριών, λόγος κόστους-ωφελειών, 
δηµοσιονοµικός έλεγχος κλπ.) είναι µια µάλλον πολύπλοκη υπόθεση. Προκειµένου να 
δηµιουργηθούν οι ικανότητες αυτές η Επιτροπή προέβη σε διάφορες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
του προγράµµατος PHARE, µεταξύ των οποίων η γνωστότερη είναι το πρόγραµµα 
αδελφοποίησης.  
 
Το PHARE υποστηρίζει σε µεγάλο βαθµό την προσφυγή στα διαρθρωτικά ταµεία, 
χρησιµοποιώντας όλο και περισσότερο µια προσέγγιση βάσει προγράµµατος και δίνοντας 
ώθηση στις ικανότητες απορρόφησης των υποψηφίων χωρών. Επιπλέον, το ISPA (∆ιαρθρωτικό 
Προενταξιακό Μέσο) εξοικειώνει τις υποψήφιες χώρες µε την προσέγγιση του Ταµείου 
Συνοχής, επενδύοντας ταυτόχρονα σε σηµαντικά προγράµµατα υποδοµών, έστω και αν οι 
οικονοµικοί πόροι του ISPA είναι κάτι περισσότερο από περιορισµένοι. Παροµοίως, το 
SAPARD σχεδιάστηκε για να παράσχει στις υποψήφιες χώρες εµπειρία στη χρήση των ταµείων 
ανάπτυξης της υπαίθρου. 
 
Η απορρόφηση των σηµαντικών αυτών πρωτοβουλιών που σχεδιάστηκαν για την 
προπαρασκευή της διαχείρισης των διαρθρωτικών ταµείων είναι ικανοποιητική. Η διοικητική 
τεχνογνωσία αρχίζει να κερδίζει έδαφος, τα δε διασυνοριακά προγράµµατα βρίσκονται σε καλό 
δρόµο και συµβάλλουν στην αποκόµιση εµπειρίας µε τους µελλοντικούς εταίρους της Ένωσης. 
Τα περισσότερα εκ των προβληµάτων βρίσκονται στον τοµέα του συντονισµού σε οριζόντιο 
επίπεδο (διϋπουργικό) και κάθετο επίπεδο (εθνικό - περιφερειακό - τοπικό) καθώς και στην 
εξασφάλιση αποτελεσµατικών µηχανισµών δηµοσιονοµικού ελέγχου. Ωστόσο, ο χρόνος που 
αποµένει έως το 2004 πρέπει να είναι επαρκής για την πλήρωση των απαιτήσεων όπως τρόποι 
ελέγχου και τη συγκρότηση των αποτελεσµατικών οργάνων ελέγχου. 
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Προκειµένου οι υποψήφιες χώρες να εφαρµόσουν επιτυχώς και αµέσως µετά την προσχώρηση 
την διαρθρωτική πολιτική, χωρίς τα προβλήµατα των καθαρών πληρωµών που αποτελούν 
φόβητρο, η Επιτροπή προτείνει απλοποιηµένες και όσο το δυνατόν ταχύτερες πρακτικές 
διαδικασίες για την έγκριση του εγγράφου προγραµµατισµού. Η Επιτροπή προτείνει το σχέδιό 
της να θεωρηθεί ως συµπλήρωµα του εγγράφου προγραµµατισµού για να εγκριθεί συγχρόνως µε 
το αναπτυξιακό πρόγραµµα ή πρόγραµµα µέτρων. (Ενηµερωτικό σηµείωµα της Επιτροπής για 
το κεφάλαιο 21: Περιφερειακή πολιτική και συντονισµός των διαρθρωτικών µέσων κατά τις 
διαπραγµατεύσεις της διεύρυνσης, 30 Νοεµβρίου 2001) 
 
Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα σε µια ανακοίνωση για το Κοινό ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2004-
2006 (SEC(02)0102) όσον αφορά την αναγκαία προσαρµογή των δηµοσιονοµικών προοπτικών 
να επικεντρωθούν περισσότερο να νέα κράτη µέλη στις δαπάνες του Ταµείου Συνοχής. Τούτο θα 
έχει ως συνέπεια την αύξηση του µεριδίου µιας τέτοιου τύπου χρηµατοδότησης έως και κατά 
ένα τρίτο (σε αντίθεση µε το 18% για τα τέσσερα σηµερινά κράτη µέλη). Η γενική χορήγηση 
πιστώσεων - µετά την επιβολή του 4% του ΑΕΠ όπως ορίζει ο γενικός κανονισµός 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων - θα φθάσει για τα νέα κράτη µέλη σταδιακά έως το 2004 και 2005 τα 
137 ευρώ κατά κεφαλήν το 2006 (εν συγκρίσει µε τον µέσο όρο των 231 ευρώ για τα 
υφιστάµενα τέσσερα κράτη του Ταµείου Συνοχής). Η πρόταση αυτή για κοινή διαπραγµατευτική 
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελεί σήµερα υπό συζήτηση στο πλαίσιο του Συµβουλίου. 
 
Στον τοµέα της πολιτικής µεταφορών οι υποψήφιες χώρες πρέπει να δεχθούν ένα σηµαντικό 
κοινοτικό κεκτηµένο που αντιπροσωπεύει το 10% περίπου του συνολικού κεκτηµένου της ΕΕ. Οι 
πρόοδοι προς την προσαρµογή στο κεκτηµένο αυτό είναι ικανοποιητικές αν και θα έπρεπε να 
λαµβάνεται υπόψη ότι η έγκριση σηµαντικής νέας νοµοθεσίας θα εµπλουτίσει το υφιστάµενο 
κεκτηµένο ιδίως στον τοµέα των σιδηροδρόµων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η Λευκή Βίβλος 
για τις µεταφορές χρησιµεύει ως κατευθυντήρια γραµµή για τον προσδιορισµό της µελλοντικής 
πολιτικής µεταφορών έως το 2010 και για τον καθορισµό "ενός βιώσιµου ευρωπαϊκού δικτύου 
µεταφορών" έως το 2030. Οι υποψήφιες χώρες θα µπορούσαν έτσι να συµµετάσχουν όσο το 
δυνατόν πληρέστερα στις εργασίες όσον αφορά το σηµαντικό αυτό έγγραφο στρατηγικής. 
 
Κύρια θέµατα που εξακολουθούν να εκκρεµούν είναι οι µεταβατικές περίοδοι για τις δώδεκα 
υποψήφιες χώρες, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση στις εθνικές αγορές ενδοµεταφορών των 
δεκαπέντε σηµερινών κρατών µελών. Το κεφάλαιο 9 για την πολιτική µεταφορών έκλεισε 
προσωρινά για την Κύπρο και τη Μάλτα, όταν παρουσιάστηκε η έκθεση προόδου της 
Επιτροπής. Τον ∆εκέµβριο του 2001 το κεφάλαιο περί µεταφορών έκλεισε προσωρινά για την 
Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία και Σλοβενία, δεδοµένου ότι απεδέχθησαν τις προτάσεις της ΕΕ 
για τις ενδοµεταφορές. Εξακολουθούν να πραγµατοποιούνται διαπραγµατεύσεις µε την Τσεχική 
∆ηµοκρατία, την Σλοβακία και την Πολωνία καθώς και µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. 
 
Το θέµα των επενδύσεων υποδοµών είναι µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις της διεύρυνσης, 
εάν επιθυµούµε να αποφευχθεί µια συµφόρηση του ευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών. Επ' αυτού 
χρειάζονται προσπάθειες από αµφότερες τις πλευρές µε αυξηµένη οικονοµική υποστήριξη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αµφότεροι αποσκοπούν στην αλληλοσύνδεση των δικτύων TEN και 
TINA. Σε συνδυασµό µε τα προγράµµατα PHARE και ISPA, αργότερα µε τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, καθώς και µε την σηµαντική συµβολή των ευρωπαϊκών 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΤΠΕ ΕΤΑΑ) θα καταστούν δυνατές σηµαντικές προσπάθειες. 
Τούτο θα συµβάλει στη βελτίωση της ενίοτε θλιβερής κατάστασης των υποδοµών των 
υποψηφίων χωρών, ιδιαίτερα στον τοµέα των σιδηροδρόµων, συµβάλλοντας µε τη σειρά του 
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στην τήρηση της δέσµευσης της Επιτροπής να κατακτήσουν οι σιδηρόδροµοι µερίδιο της τάξης 
του 35% του 2010.  
 
Η προτεινόµενη στρατηγική 
 
Ο χάρτης πορείας της Επιτροπής που καταρτίστηκε το Νοέµβριο του 2000 και προσυπεγράφη 
από διάφορα ευρωπαϊκά συµβούλια σηµαίνει ότι οι διαπραγµατεύσεις θα ολοκληρωθούν στα 
τέλη του τρέχοντος έτους και ότι µια πρώτη φάση διεύρυνσης θα λάβει χώρα το 2004. Ο 
εισηγητής προσυπογράφει τον χάρτη αυτό πορείας και ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες να 
επιτύχουν σύντοµα συµφωνία επί των εκκρεµών θεµάτων µεταφορών (µεταβατικές διατάξεις για 
τις ενδοµεταφορές κλπ.) Στον τοµέα της περιφερειακής πολιτικής, η χρηµατοδότηση θα είναι το 
κύριο θέµα για την τελική φάση των διαπραγµατεύσεων. Θα έπρεπε να αποδοθεί προτεραιότητα 
στη ρεαλιστική κρίση ως προς τις ικανότητες απορρόφησης των υποψηφίων χωρών. Επ' αυτού 
αποδίδεται περισσότερη έµφαση στην προσέγγιση του Ταµείου Συνοχής (επενδύσεις βάσει 
προγραµµάτων στις µεταφορές και το περιβάλλον) έστω και αν η προγραµµατική προσέγγιση µε 
βάση τα διαρθρωτικά ταµεία είναι ένα προσωρινό µέτρο που θα µπορούσε να θεωρηθεί 
ευπρόσδεκτο. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 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. επισηµαίνει ότι υπάρχουν σηµαντικές ανισότητες τόσο εντός όσο και µεταξύ των 

περιφερειών στις υποψήφιες χώρες· ενθαρρύνει τις χώρες αυτές να συνεχίσουν να 
εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις διοικητικές ικανότητες, τους αποτελεσµατικούς 
συντονιστικούς µηχανισµούς και στα συστήµατα δηµοσιονοµικού ελέγχου, για να 
µπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες συγχρηµατοδότησης· αναγνωρίζει το γεγονός 
ότι οι περιοχές που µέχρι σήµερα ελάµβαναν τις µεγαλύτερες ενισχύσεις πρέπει να 
εξακολουθήσουν να αντιµετωπίζονται µε τη δέουσα προσοχή, λόγω των υφισταµένων 
µέχρι σήµερα διαρθρωτικών τους αδυναµιών· 

 
2. καλεί τις υποψήφιες χώρες και την Επιτροπή να προετοιµασθούν ώστε να αποτραπούν οι 

περιττές καθυστερήσεις στην εκκίνηση των προγραµµάτων· όσον αφορά τα διαρθρωτικά 
ταµεία, τονίζει τη σηµασία να δηµιουργηθούν πρακτικές όσο το δυνατόν απλούστερες και 
αποτελεσµατικές, και να πραγµατοποιηθεί στοχοθέτηση και κλιµάκωση των ενισχύσεων 
ώστε η βοήθεια να φθάνει όσο το δυνατόν αµεσότερα στους τοπικούς και περιφερειακούς 
φορείς και πρωτίστως στις φτωχότερες περιοχές· 

 
3. τονίζει ότι στις διαρθρωτικές δραστηριότητες πρέπει να προβλέπεται σταδιακή αύξηση 

των ενισχύσεων ώστε να λαµβάνεται υπόψη η κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση των νέων 
κρατών µελών, η ικανότητά τους να αξιοποιούν τις πιστώσεις, η ικανότητά τους για 
συγχρηµατοδότηση και η επίδραση επί των δηµοσιονοµικών προβλέψεων της ΕΕ· θεωρεί 
σηµαντικό ότι, παρά την κατηγορηµατική περικοπή του 4%, θα πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για την επίτευξη ισότητας από το 2006 στα επίπεδα βοήθειας µεταξύ των 
νέων κρατών µελών· 
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4. τονίζει τη σηµασία της συµµετοχής και της καλής δικτύωσης µεταξύ ΜΜΕ και 

περιφερειακών φορέων, για τη χάραξη αποτελεσµατικής περιφερειακής πολιτικής και για 
την προαγωγή των θετικών επιδράσεων της διεύρυνσης· παροτρύνει επίσης τις υποψήφιες 
χώρες να εκµεταλλευθούν ενεργά άλλες πηγές χρηµατοδότησης εκτός της κοινοτικής 
καθώς και τη χρηµατοδότηση από εθνικούς ίδιους πόρους· 

 
5. θεωρεί ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρµογή των 

κοινοτικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανονισµών καθώς και των κανονισµών 
ασφαλείας σε όλα τα µέσα µεταφοράς· 

 
6. επισηµαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να επιβάλει η ΕΕ ευθύς εξαρχής στις υποψήφιες 

χώρες µακρές µεταβατικές περιόδους στον τοµέα των µεταφορών· θεωρεί ότι στον τοµέα 
των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών είναι απαραίτητες οι µεταβατικές διατάξεις για 
να εξασφαλισθεί θεµιτός ανταγωνισµός στον τοµέα και να δοθεί περιθώριο για βαθµιαία 
ενσωµάτωση των εθνικών αγορών στην ευρωπαϊκή αγορά µεταφορών· επισηµαίνει ότι 
µπορεί να χρειάζεται και στις εσωτερικές µεταφορές η πρόβλεψη ευέλικτου µεταβατικού 
συστήµατος λόγω των προβληµάτων που προκαλούν αναπάντεχες διαταραχές στις 
µεταφορικές εταιρίες και για λόγους βιώσιµων µεταφορών και ασφαλείας· 

 
7. ζητεί µε έµφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δηµιουργήσει κατάλληλους δείκτες και 

σύστηµα παρακολούθησης της αγοράς των οδικών µεταφορών σε όλη την ΕΕ, που θα 
καλύπτει τα νυν και τα µελλοντικά κράτη µέλη, προκειµένου οι φορείς λήψεως 
αποφάσεων να έχουν τακτική, έγκαιρη και κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά µε την 
αγορά και να είναι δυνατή η διεξαγωγή κατάλληλης παρακολούθησης της διαδικασίας του 
ανοίγµατος της αγοράς στο πλαίσιο της εν εξελίξει ευρισκόµενης διαδικασίας διεύρυνσης· 

 
8. ζητεί από τα κράτη µέλη και τις υποψήφιες χώρες να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για 

τη διασύνδεση των δικτύων ΤΕΝ και ΤΙΝΑ και επιδοκιµάζει επ'αυτού την πρόταση για 
αύξηση της κοινοτικής χρηµατοδότησης έως και 20% υπέρ της αποσυµφόρησης των 
διασυνοριακών κόµβων µε τις υποψήφιες χώρες· 

 
9. θεωρεί την πρόταση της Επιτροπής για προσέγγιση τύπου Ταµείου Συνοχής πιο 

ενδεδειγµένη για µια κατάσταση όπου η απορρόφηση και οι µείζονες επενδύσεις για 
υποδοµές εξακολουθούν να αποτελούν βασικά θέµατα προς λύση· τονίζει ότι, 
λαµβανοµένης υπόψη της µέχρι σήµερα αποκοµισθείσης εµπειρίας, πρέπει να δοθεί 
ουσιαστικά προτεραιότητα στην προσέγγιση µε βάση τα έργα, χωρίς να αποκλείεται και η 
προσέγγιση µε βάση τα προγράµµατα· 

 
 

 
22 Απριλίου 2002 



PE 309.662 126/142 RR\469983EL.doc 

EL 

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

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

σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση 
(COM(2001) 700 � C5-0024/2002 - 2002/2023(COS)) 

Συντάκτης γνωµοδότησης: Christopher J.P. Beazley 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, 
Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού όρισε τον κ. Christopher J.P. Beazley συντάκτη 
γνωµοδότησης. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 25-26 Μαρτίου 2002 και 17 Απριλίου 2002, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο γνωµοδότησης. 

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

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Michel Rocard, πρόεδρος; Vasco Graça 
Moura, αντιπρόεδρος· Mario Mauro, αντιπρόεδρος· Theresa Zabell, αντιπρόεδρος· Christopher 
J.P. Beazley, συντάκτης γνωµοδότησης· Αλέξανδρος Αλαβάνος, Κωνσταντίνος Αλυσανδράκης 
(αναπλ. Lucio Manisco), Ole Andreasen (αναπλ. Marieke Sanders-ten Holte), Pedro Aparicio 
Sánchez, Christine de Veyrac (αναπλ. Francis Decourrière), Geneviève Fraisse, Cristina 
Gutiérrez Cortines (αναπλ. Ruth Hieronymi), Renzo Imbeni, Maria Martens, Pietro-Paolo 
Mennea, Domenico Mennitti, Juan Ojeda Sanz, Barbara O'Toole, Christa Prets, Giorgio Ruffolo, 
Gianni Vattimo, Σταύρος Ξαρχάκος, Sabine Zissener, Μυρσίνη Ζορµπά (αναπλ. Ulpu Iivari). 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κεφάλαιο 18: Εκπαίδευση και κατάρτιση 
 
1. Η νοµοθεσία σε αυτούς τους τοµείς είναι πλέον εναρµονισµένη µε το κεκτηµένο, τα δε 
ποσοστά συµµετοχής στα κοινοτικά προγράµµατα (SOCRATES, LEONARDO, YOUTH) 
εξελίσσονται ικανοποιητικά στις εξής χώρες: Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Σλοβενία και Τσεχική ∆ηµοκρατία. 
 
2. Η Επιτροπή αναφέρει ότι στη Βουλγαρία η συνεργασία µεταξύ του υπουργείου παιδείας και 
επιστηµών και του αρµόδιου εθνικού οργανισµού για το πρόγραµµα SOCRATES πρέπει να 
βελτιωθεί. Αναφέρει επίσης ότι στη Μάλτα πρέπει να αυξηθεί η διοικητική ικανότητα των 
εθνικών οργανισµών και να βελτιωθεί η εσωτερική οργάνωσή τους. 
 
3. Η οδηγία για την εκπαίδευση παιδιών διακινούµενων εργαζοµένων µεταφέρθηκε και 
εφαρµόζεται πλήρως µόνο σε τέσσερις από τις υποψήφιες χώρες: Λεττονία, Ουγγαρία, Πολωνία 
και Σλοβενία. Μολονότι η οδηγία έχει ενδεχοµένως µεταφερθεί ήδη στο εθνικό δίκαιο των 
υπολοίπων υποψήφιων χωρών, οι διατάξεις της δεν εφαρµόζονται ακόµη σε ικανοποιητικό 
βαθµό. 
 
 
Κεφάλαιο 20: Πολιτισµός και οπτικοακουστικά µέσα 
 
4. Με τη δηµιουργία σηµείων πολιτιστικών επαφών στη Βουλγαρία, την Εσθονία και τη 
Σλοβενία, όλες οι υποψήφιες χώρες εκτός από τη Μάλτα και την Κύπρο συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα "Πολιτισµός 2000": οι δύο αυτές χώρες πρέπει να ενθαρρυνθούν προκειµένου να 
επιτευχθεί η συµµετοχή τους στο εν λόγω πρόγραµµα µόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.  
 
5. Το 2002, θα ξεκινήσει η συµµετοχή επτά υποψήφιων χωρών (Βουλγαρία, Εσθονία, Κύπρος, 
Λεττονία, Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Τσεχική ∆ηµοκρατία) στο πρόγραµµα Media 
Plus. Η συµµετοχή της Λιθουανίας και της Σλοβενίας θα καθυστερήσει έως το 2003. Προς το 
παρόν, δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί µέχρι να καταστεί δυνατή η 
συµµετοχή της Μάλτας, της Ουγγαρίας και της Ρουµανίας. 
 
6. Στον τοµέα των οπτικοακουστικών µέσων, η εθνική νοµοθεσία είναι πλέον εναρµονισµένη σε 
µεγάλο βαθµό µε την κοινοτική νοµοθεσία στη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη 
Λιθουανία, τη Μάλτα, τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβενία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία.  
 
7. Στη Λεττονία, η εθνική νοµοθεσία είναι πλέον εναρµονισµένη σε µεγάλο βαθµό µε το 
κοινοτικό δίκαιο, ωστόσο κάποια στοιχεία του νόµου περί ραδιοτηλεοπτικών µέσων πρέπει να 
τελειοποιηθούν προκειµένου να εναρµονιστεί πλήρως µε την οδηγία 'Τηλεόραση χωρίς σύνορα'. 
Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί µε το νοµοσχέδιο που υπέβαλε η κυβέρνηση, ωστόσο δεν 
αναµένεται κάποια πρόοδος στο θέµα αυτό πριν από τη διενέργεια εκλογών την άνοιξη.  
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8. Σοβαρότερη είναι η περίπτωση της Ουγγαρίας, η νοµοθεσία της οποίας δεν έχει ακόµη 
εναρµονιστεί πλήρως µε το κεκτηµένο. Η έγκριση του νόµου περί µέσων ενηµέρωσης από το 
κοινοβούλιο εξακολουθεί να εκκρεµεί και δεν αναµένεται κάποια πρόοδος στο θέµα αυτό πριν 
από τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών τον Απρίλιο.  
 
9. Όσον αφορά την Πολωνία, απαιτείται περαιτέρω εναρµόνιση, ιδιαίτερα στους εξής τοµείς: 
δικαιοδοσία, ορισµός ευρωπαϊκών έργων, προώθηση ανεξάρτητων και ευρωπαϊκών έργων, και 
αναλογικότητα των µέτρων για την προώθηση έργων που παράγονται αρχικά στην πολωνική 
γλώσσα. Το ανώτατο όριο του 33% όσον αφορά το µερίδιο συµµετοχής ξένων κεφαλαίων στους 
τηλεοπτικούς σταθµούς πρέπει να αυξηθεί. Ο νόµος για τις ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες 
που εγκρίθηκε από το πολωνικό κοινοβούλιο (Sejm) αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Το κεφάλαιο 20 έκλεισε λαµβάνοντας υπόψη αυτό το νόµο καθώς και τις 
δεσµεύσεις της νέας κυβέρνησης της Πολωνίας για την περαιτέρω εναρµόνιση της πολωνικής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό δίκαιο.  
 
10. Στη Ρουµανία, το 1998 ξεκίνησαν παρατεταµένες συζητήσεις µε αντικείµενο ένα νέο νόµο-
πλαίσιο περί οπτικοακουστικών µέσων: προς το παρόν δεν αναµένεται η έγκρισή του έως την 
ηµεροµηνία-στόχο, δηλαδή τον Μάρτιο του 2002. Οι υποχρεώσεις της Ρουµανίας στο πλαίσιο 
της συµφωνίας GATS πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω. 
 
11. Όλες οι υποψήφιες χώρες, εκτός από τη Ρουµανία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία, έχουν 
επικυρώσει τη σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση και το 
σχετικό πρωτόκολλο.  
 
Πολιτική πληροφόρησης 
 
12. Η Επιτροπή αναπτύσσει τη στρατηγική της για την πληροφόρηση και την επικοινωνία σε 
αποκεντρωµένη βάση, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες στα σηµερινά 
κράτη µέλη και στις υποψήφιες χώρες: οι αντιπροσωπείες της στα 15 κράτη µέλη και στις 13 
υποψήφιες χώρες είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση προγραµµάτων προσαρµοσµένων στις 
τοπικές συνθήκες.  
 
13. Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη (∆εκέµβριος 2001) έρευνα του Ευρωβαροµέτρου, η οποία 
βασίστηκε στις έρευνες του περασµένου φθινοπώρου, 51% των ευρωπαίων πολιτών τάσσονται 
υπέρ της διεύρυνσης (+8% σε σύγκριση µε την προηγούµενη έρευνα), ενώ 30% (-5%) 
τάσσονται κατά. Η Γαλλία ήταν η µόνη χώρα στην οποία οι πολέµιοι της διεύρυνσης ήταν 
περισσότεροι από τους υποστηρικτές της. 
 
14. Σύµφωνα µε µια παράλληλη έρευνα που διενεργήθηκε στις 13 υποψήφιες χώρες το 
φθινόπωρο του 2001, 59% των ερωτηθέντων πίστευαν ότι η συµµετοχή στην ΕΕ θα είναι ένα 
'θετικό στοιχείο' για τη χώρα τους: ωστόσο, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε έξι υποψήφιες 
χώρες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν µικρότερο από 50% (Τσεχική ∆ηµοκρατία 46%, Λιθουανία 
41%, Σλοβενία 41%, Μάλτα 39%, Εσθονία 33%, Λεττονία 33%). Η έρευνα έδειξε επίσης ότι, 
µολονότι η ΕΕ είναι ο πιο γνωστός διεθνής οργανισµός στις υποψήφιες χώρες, η ενηµέρωση 
σχετικά µε τα θεσµικά όργανα αυτής ήταν πιο περιορισµένη. Μόνο 28% των ερωτηθέντων 
θεωρούσαν ότι ήταν επαρκώς ενηµερωµένοι σχετικά µε τη διαδικασία προσχώρησης της χώρας 
τους, και µόνο 29% αντίστοιχα σχετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ γενικότερα.  
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Μειονότητες 
 
15. Σηµαντικές εθνικές ρωσικές µειονότητες υπάρχουν στη Λεττονία (43%), την Εσθονία 
(36%) και τη Λιθουανία (8%). Η ενσωµάτωση αυτών των µειονοτήτων είναι σηµαντική: 
συνεπώς, η διδασκαλία της γλώσσας και ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ρωσόφωνου 
πληθυσµού συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία. Στις εκθέσεις της Επιτροπής σηµειώνεται ότι τα 
δικαιώµατα του ρωσόφωνου πληθυσµού (ανεξάρτητα αν έχουν αποκτήσει την υπηκοότητα του 
κράτους στο οποίο διαµένουν ή όχι) συνεχίζουν να τηρούνται και να προστατεύονται σε µεγάλο 
βαθµό. Η Εσθονία και η Λεττονία σηµείωσαν περαιτέρω πρόοδο στην ενσωµάτωση αυτών των 
πληθυσµών (συµπεριλαµβανοµένης της παροχής διδασκαλίας της γλώσσας) και στην 
πολιτογράφηση: και οι δύο χώρες θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
εφαρµογή της υπάρχουσας νοµοθεσίας περί γλωσσών σέβεται απόλυτα τις αρχές της 
αναλογικότητας και του αιτιολογηµένου δηµοσίου συµφέροντος. Απαιτείται να συνεχιστούν οι 
οικονοµικές επενδύσεις, προκειµένου να ευδοκιµήσει το θετικό έργο που έχει ήδη επιτευχθεί. 
Στη Λιθουανία, η γενικότερη κατάσταση όσον αφορά την προστασία των µειονοτήτων 
συνεχίζει να είναι ικανοποιητική. 
 
16. Στη Ρουµανία υπάρχουν περισσότεροι από 1,6 εκατοµµύρια ούγγροι. Οι διατάξεις για το 
σεβασµό των δικαιωµάτων των µειονοτήτων είναι επαρκείς και οι υπάρχουσες πολιτικές 
παρέχουν εκτεταµένα δικαιώµατα εκµάθησης των γλωσσών των µειονοτήτων. 
 
17. Σε όλες τις χώρες µε σηµαντικές κοινότητες Ροµ υπάρχουν πλέον σχετικά εθνικά σχέδια 
δράσης. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των διακρίσεων, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδοµένη πρακτική, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης: στις περισσότερες περιπτώσεις, η υλοποίηση των σχεδίων βρίσκεται σε εξέλιξη, σε 
ορισµένες δε χώρες η χρηµατοδότηση έχει αυξηθεί. Εξακολουθεί να είναι διαθέσιµη η 
χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα PHARE. Χρειάζεται µεγαλύτερη προσπάθεια προκειµένου 
να διασφαλιστεί η συνέχεια στην υλοποίηση των διαφόρων προγραµµάτων, σε στενή 
συνεργασία µε τους εκπροσώπους των κοινοτήτων των Ροµ: πρέπει να διασφαλίζεται η διάθεση 
επαρκούς χρηµατοδότησης σε όλες τις χώρες. Αυτές οι παρατηρήσεις αφορούν ιδιαίτερα τη 
Βουλγαρία, τη Ρουµανία και τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία.  
 

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: 
 
Γενικά 
 
1. επισηµαίνει τις σηµαντικές αλλαγές στη στάση της κοινής γνώµης στις υποψήφιες χώρες 

όσον αφορά τη συµµετοχή στην ΕΕ και τονίζει ότι η αποδοχή από την κοινή γνώµη της 
εν λόγω συµµετοχής δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη· καλεί τα ευρωπαϊκά θεσµικά 
όργανα και τις κυβερνήσεις των υποψήφιων χωρών να εντείνουν τις προσπάθειες για την 
πληροφόρηση των πολιτών των υποψήφιων χωρών µε αφετηρία τις ανάγκες τους, 



PE 309.662 130/142 RR\469983EL.doc 

EL 

σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διαδικασία προσχώρησης· καλεί τα ευρωπαϊκά 
θεσµικά όργανα και τις κυβερνήσεις των κρατών µελών να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για την πληροφόρηση των πολιτών τους σχετικά µε τη διαδικασία προσχώρησης 
κατά αποκεντρωµένο αλλά συντονισµένο τρόπο· 

 
2. υπενθυµίζει ότι τα άρθρα 21 και 22 του Χάρτη θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων απαγορεύουν 

τις διακρίσεις εις βάρος (µεταξύ άλλων οµάδων) των εθνικών µειονοτήτων· τονίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σέβεται τις πολιτισµικές, θρησκευτικές και γλωσσικές 
διαφορές· 

 
3. χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε στη συµµετοχή στα κοινοτικά προγράµµατα· 

επισηµαίνει την ανάγκη να υποστηριχθούν οι πρωτοβουλίες τους για πολιτιστικές 
ανταλλαγές και για πολιτική και προγράµµατα στον τοµέα του πολιτισµού· 

 
Βουλγαρία 
 
4. χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε στον τοµέα εκπαίδευσης και κατάρτισης· ζητεί, 

ωστόσο, την πλήρη µεταφορά και εφαρµογή της οδηγίας για την εκπαίδευση των παιδιών 
διακινούµενων εργαζοµένων· επισηµαίνει την ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας 
µεταξύ του υπουργείου παιδείας και επιστηµών και του αρµόδιου εθνικού οργανισµού 
για το πρόγραµµα SOCRATES· 

 
5. υπογραµµίζει την ανάγκη στενότερης συνεργασίας µε εκπροσώπους της κοινότητας των Ροµ 

προκειµένου να συνεχιστεί η υλοποίηση των υφιστάµενων σχεδίων δράσης που 
αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των διακρίσεων και στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης· επισηµαίνει ότι εξακολουθούν να διατίθενται πόροι από το πρόγραµµα 
PHARE για την ενίσχυση της υλοποίησης των εθνικών σχεδίων δράσης· 

 
Κύπρος 
 
6. ζητεί την πλήρη µεταφορά και εφαρµογή της οδηγίας για την εκπαίδευση των παιδιών των 

διακινούµενων εργαζοµένων· 
 
7. ζητεί τη λήψη των απαραίτητων µέτρων που θα επιτρέψουν την πλήρη συµµετοχή της χώρας 

στα προγράµµατα πλαίσια Media Plus και "Πολιτισµός 2000"· 
 
Τσεχική ∆ηµοκρατία 
 
8. ζητεί την πλήρη µεταφορά και εφαρµογή της οδηγίας για την εκπαίδευση των παιδιών των 

διακινούµενων εργαζοµένων· 
 
9. ζητεί την επικύρωση της σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή 

τηλεόραση και του σχετικού πρωτοκόλλου· 
Εσθονία 
 
10. χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε στον τοµέα της ένταξης των ξένων υπηκόων· 

υπογραµµίζει ότι η εφαρµογή των υφιστάµενων νόµων περί γλωσσών πρέπει να σεβαστεί 
απόλυτα τις αρχές της αναλογικότητας και του αιτιολογηµένου δηµοσίου συµφέροντος· 
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επισηµαίνει την ανάγκη για πρόσθετες οικονοµικές επενδύσεις προκειµένου να 
ευδοκιµήσει το θετικό έργο που έχει ήδη επιτευχθεί· ζητεί την πλήρη µεταφορά και 
εφαρµογή της οδηγίας για την εκπαίδευση των παιδιών των διακινούµενων εργαζοµένων· 

 
Ουγγαρία 
 
11. παρακινεί την ουγγρική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες για να εξασφαλίσει την 

έγκριση του νοµοσχεδίου περί µέσων ενηµέρωσης που εκκρεµεί µε σκοπό την 
εναρµόνιση ουγγρικής και κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα των οπτικοακουστικών 
µέσων, καθώς και να λάβει τα απαραίτητα µέτρα που θα επιτρέψουν την πλήρη 
συµµετοχή της χώρας στο πρόγραµµα Media Plus·  

 
Λεττονία 
 
12. αναµένει την τροποποίηση της νοµοθεσίας περί ραδιοτηλεοπτικών µέσων, ώστε να είναι 

πλήρως εναρµονισµένη µε την οδηγία "Τηλεόραση χωρίς σύνορα"· 
 
13. χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε στον τοµέα της ένταξης των ξένων υπηκόων· 

υπογραµµίζει ότι η εφαρµογή των υφιστάµενων νόµων περί γλωσσών πρέπει να σέβεται 
απόλυτα τις αρχές της αναλογικότητας και του αιτιολογηµένου δηµοσίου συµφέροντος· 
επισηµαίνει την ανάγκη για πρόσθετες οικονοµικές επενδύσεις προκειµένου να 
ευδοκιµήσει το θετικό έργο που έχει ήδη επιτευχθεί· 

 
Λιθουανία 
 
14. ζητεί την πλήρη µεταφορά και εφαρµογή της οδηγίας για την εκπαίδευση των παιδιών των 

διακινούµενων εργαζοµένων· 
 
Μάλτα 
 
15. επισηµαίνει ότι η διοικητική ικανότητα των αρµόδιων εθνικών οργανισµών για την 

υλοποίηση των προγραµµάτων SOCRATES, LEONARDO και YOUTH πρέπει να 
ενισχυθεί· ζητεί την πλήρη µεταφορά και εφαρµογή της οδηγίας για την εκπαίδευση των 
παιδιών των διακινούµενων εργαζοµένων· 

 
16. ζητεί τη λήψη των απαραίτητων µέτρων που θα επιτρέψουν την πλήρη συµµετοχή της χώρας 

στα προγράµµατα πλαίσια Media Plus και "Πολιτισµός 2000"· 
 
Πολωνία 
 
17. χαιρετίζει την πρόσφατη έγκριση του νόµου για τις ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες και 

καλεί την κυβέρνηση να ολοκληρώσει την εναρµόνιση της πολωνικής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των οπτικοακουστικών µέσων το συντοµότερο δυνατό· 

 
Ρουµανία 
 
18. επισηµαίνει ότι οι διατάξεις για το σεβασµό των δικαιωµάτων των µειονοτήτων είναι 

επαρκείς και ότι οι υπάρχουσες πολιτικές παρέχουν εκτεταµένα δικαιώµατα για 
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εκπαίδευση σε µειονοτικές γλώσσες· ζητεί, ωστόσο, την πλήρη µεταφορά και εφαρµογή 
της οδηγίας για την εκπαίδευση των παιδιών των διακινούµενων εργαζοµένων· 

 
19. υπογραµµίζει την ανάγκη στενότερης συνεργασίας µε εκπροσώπους της κοινότητας των Ροµ 

προκειµένου να συνεχιστεί η υλοποίηση των υφιστάµενων σχεδίων δράσης που 
αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των διακρίσεων και στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης· επισηµαίνει ότι εξακολουθούν να διατίθενται πόροι από το πρόγραµµα 
PHARE για την ενίσχυση της υλοποίησης των εθνικών σχεδίων δράσης· 

 
20. ζητεί την επικύρωση της σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή 

τηλεόραση και του σχετικού πρωτοκόλλου, την έγκριση νέου νόµου πλαισίου για τα 
οπτικοακουστικά µέσα µε σκοπό την εναρµόνιση της ρουµανικής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό δίκαιο σε αυτόν τον τοµέα, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων µέτρων που 
θα επιτρέψουν την πλήρη συµµετοχή της χώρας στο πρόγραµµα Media Plus· 

 
Σλοβακική ∆ηµοκρατία 
 
21. ζητεί την πλήρη µεταφορά και εφαρµογή της οδηγίας για την εκπαίδευση των παιδιών των 

διακινούµενων εργαζοµένων· 
 
22. υπογραµµίζει την ανάγκη στενότερης συνεργασίας µε εκπροσώπους της κοινότητας των Ροµ 

προκειµένου να συνεχιστεί η υλοποίηση των υφιστάµενων σχεδίων δράσης που 
αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των διακρίσεων και στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης· επισηµαίνει ότι εξακολουθούν να διατίθενται πόροι από το πρόγραµµα 
PHARE για την ενίσχυση της υλοποίησης των εθνικών σχεδίων δράσης· 

 
Σλοβενία 
 
23. χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε στον τοµέα εκπαίδευσης και κατάρτισης· επισηµαίνει 

µε ικανοποίηση ότι η Σλοβενία προχώρησε µε ταχείς ρυθµούς στην εναρµόνιση της 
νοµοθεσίας της µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα του πολιτισµού και των 
οπτικοακουστικών µέσων. 
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22 Απριλίου 2002 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΊΣΩΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

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

σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση   
(COM(2001) 700 � C5-0024/2002 � 2002/2023 (COS)) 

Συντάκτρια γνωµοδότησης: Lone Dybkjær 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 22 Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και 
Ίσων Ευκαιριών όρισε συντάκτρια γνωµοδότησης την Lone Dybkjær. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 27 Μαρτίου 2002 και 18 Απριλίου 2002, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο γνωµοδότησης. 

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

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Άννα Καραµάνου, πρόεδρος· Marianne 
Eriksson, Jillian Evans και Olga Zrihen Zaari, αντιπρόεδροι· Lone Dybkjær, συντάκτρια 
γνωµοδότησης· Regina Bastos, Fiorella Ghilardotti, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Lissy 
Gröner, Heidi Anneli Hautala, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Astrid Lulling, Thomas Mann, 
María Izquierdo Rojo (αναπλ. María Rodríguez Ramos) και Anne E.M. Van Lancker (αναπλ. 
Joke Swiebel). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 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 µεταξύ ανδρών 
και γυναικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προσχώρηση εφόσον συνιστά κατά 
βάση ζήτηµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η δε απαιτούµενη οικοδόµηση θεσµών ή η 
ενίσχυση της θεσµικής και διοικητικής ικανότητας σ� αυτόν τον τοµέα αποτελεί ζωτικής 
σηµασίας προϋπόθεση για την πλήρη εφαρµογή του κεκτηµένου· 

2. τονίζει ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να εξασφαλίσουν την πλήρη και ουσιαστική 
εφαρµογή του κεκτηµένου σε ό,τι αφορά την ίση µεταχείριση γυναικών και ανδρών πριν 
από την προσχώρηση· 

3. αναγνωρίζει το γεγονός ότι το 2001 αποτέλεσε κατά κάποιον τρόπο έτος σταθµό σε ό,τι 
αφορά την εφαρµογή του κεκτηµένου για την ισότητα των φύλων σε ορισµένες χώρες, ιδίως 
στη Λετονία, στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία και, ως κάποιο 
βαθµό, στην Πολωνία, στη Λιθουανία, στην Εσθονία και στην Κύπρο, ενώ σε άλλες χώρες, 
όπως η Βουλγαρία, η Ρουµανία, η Μάλτα και η Σλοβενία, δεν έχει ακόµη µεταφερθεί 
µεγάλο µέρος του κεκτηµένου· 

 
4. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων συνιστά θεµελιώδες και αναπόσπαστο µέρος της 

οικονοµικής, κοινωνικής και δηµοκρατικής ανάπτυξης και ότι η ενταξιακή διαδικασία, 
παράλληλα µε την εφαρµογή των µέτρων κατά των διακρίσεων που αντιστοιχούν στο 
κοινοτικό κεκτηµένο, πρέπει να παρέχει την ευκαιρία να προαχθούν οι στόχοι της ισότητας 
των φύλων σε όλους τους τοµείς της ζωής, όπως ορίζονται στο κοινοτικό πλαίσιο 
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων (2001-2005)· 

5. διαπιστώνει ότι σε σειρά χωρών έχει σηµειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη διασφάλιση της 
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, ως προς τη νοµοθεσία και τα θεσµικά πλαίσια· 
τονίζει εντούτοις ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες 
προώθησης της οικονοµικής και κοινωνικής ισότητας των γυναικών· 

 
6. υπογραµµίζει ότι η µετάβαση στην οικονοµία της αγοράς, όπως προϋποθέτει η προσχώρηση 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ασκεί µεγάλες πιέσεις σε ό,τι αφορά την απασχόληση σε πολλές 
από τις υποψήφιες χώρες· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις αρνητικές επιπτώσεις 
που θα έχει η διαδικασία µετάβασης στις γυναίκες, δεδοµένου ότι είναι τα πρώτα θύµατα 
των περικοπών του προϋπολογισµού στους τοµείς της µέριµνας για τα παιδιά, της 
εκπαίδευσης και των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας που υποστηρίζουν το συνδυασµό 
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής· 

 
7. τονίζει το γεγονός ότι η κοινωνική οικονοµία της αγοράς διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο 

διευκολύνοντας την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο στην Ευρώπη και ότι χωρίς τις 
κατάλληλες δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στους κοινωνικούς τοµείς, η κοινωνική 
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πρόοδος είναι δυνατόν να παρεµποδιστεί· τονίζει ειδικότερα την ανάγκη, εκτός από τις 9 
οδηγίες περί ισότητας των φύλων, να διαφυλαχθούν και να βελτιωθούν οι παροχές παιδικής 
µέριµνας και οι άλλες κοινωνικές υπηρεσίες µε σκοπό τον συνδυασµό επαγγελµατικής και 
οικογενειακής ζωής· 

 
8. επισηµαίνει πιο συγκεκριµένα την προβληµατική κατάσταση που επικρατεί σε ορισµένες 

από τις υποψήφιες χώρες σε σχέση µε τα παιδιά, ιδίως τα περιπλανώµενα στο δρόµο παιδιά, 
όπως π.χ. στη Ρουµανία, κατάσταση η οποία αποτελεί την άµεση συνέπεια της εξάρθρωσης 
και της έλλειψης δικτύων κοινωνικής ασφάλισης εφόσον η οικογένεια των παιδιών αυτών 
δεν είναι πλέον σε θέση να αναλαµβάνει το οικονοµικό βάρος της γονικής µέριµνας· καλεί 
ως εκ τούτου την Επιτροπή, εκτός από τις προσπάθειες που έχει ήδη καταβάλει, να 
επιχειρήσει και πάλι να δώσει κίνητρα για την βελτίωση της κατάστασης των παιδιών 
αυτών, πολλά από τα οποία καταλήγουν συχνά σε κύκλους παιδικής πορνείας, ναρκωτικών, 
εγκληµατικότητας κλπ.· 

 
9. τονίζει την ανάγκη ενσωµάτωσης της προοπτικής της ισότητας των φύλων στις οικονοµικές 

κατευθυντήριες γραµµές της ενταξιακής διαδικασίας, έτσι ώστε να αντισταθµιστούν οι 
αρνητικές συνέπειες για την ισότητα των φύλων από τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης και 
της ελευθέρωσης και από τις περικοπές στις δηµόσιες κοινωνικές δαπάνες· 

 
10. διαπιστώνει µε ικανοποίηση την πρόσφατη υιοθέτηση νοµοθετικού πλαισίου από τις αρχές 

της Κύπρου για: α) την καταπολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος των γυναικών, 
µε σηµαντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις για την προστασία των θυµάτων και την οικονοµική 
και ψυχολογική υποστήριξή τους, β) την ισότητα των αµοιβών και την ίση µεταχείριση 
όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση· σηµειώνει εξάλλου το γεγονός ότι δηµιουργήθηκε 
οµάδα εξειδικευµένων υπαλλήλων (που περιλαµβάνει εκπροσώπους του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της υπηρεσίας προγραµµατισµού και της νοµικής 
υπηρεσίας) για να µελετήσει ενδελεχώς τις νέες κυβερνητικές δοµές που έχουν σχέση µε 
την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών· 

 
11. διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι η Λετονία, η Λιθουανία και η Ουγγαρία έχουν σηµειώσει 

µεγάλη πρόοδο ως προς την ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου στον τοµέα της ισότητας 
µεταξύ ανδρών και γυναικών στην εθνική νοµοθεσία τους· οι προσπάθειες πρέπει να 
επικεντρωθούν τώρα στη διασφάλιση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας· 

 
12. επισηµαίνει ότι, καίτοι η Τσεχική ∆ηµοκρατία και η Σλοβακία έχουν σηµειώσει σηµαντική 

πρόοδο στη µεταφορά του κεκτηµένου για την ισότητα των φύλων, θα πρέπει ακόµη να 
εξασφαλίσουν ότι τη νοµική µεταφορά θα ακολουθήσει η έµπρακτη εφαρµογή τα µέτρα 
επιβολής της νοµοθεσίας· 

 
13. διαπιστώνει ότι η Πολωνία έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στη µεταφορά του 

κεκτηµένου για την ισότητα των φύλων, αλλά καταδικάζει ωστόσο το γεγονός ότι δεν έχει 
προγραµµατιστεί η θέση σε ισχύ της νοµοθεσίας πριν από την προσχώρηση· τονίζει επίσης 
ότι η Πολωνία δεν έχει ακόµη δηµιουργήσει το απαιτούµενο θεσµικό δυναµικό για τη 
διασφάλιση µιας πραγµατικής ισότητας των φύλων· αναγνωρίζει εν τούτοις ότι έχει 
συσταθεί στην Πολωνία, υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού της, γραµµατεία που µεριµνά 
για την ισότιµη µεταχείριση ανδρών και γυναικών· 
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14. επισηµαίνει µε ικανοποίηση ότι η Εσθονία ενέκρινε, το Νοέµβριο 2001, σχέδιο νόµου για 
την ισότητα των φύλων, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος 
προκειµένου να ευθυγραµµίσει πλήρως τη νοµοθεσία της στο θέµα της ισότιµης 
µεταχείρισης γυναικών και ανδρών έτσι ώστε να είναι έτοιµη για τη διεύρυνση· 

 
15. καλεί τη Σλοβενία και τη Μάλτα να υιοθετήσουν το κεκτηµένο για την ισότητα των φύλων 

ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεύρυνση· αναγνωρίζει ότι στη Μάλτα υφίστανται οι 
θεσµικές δοµές αλλά ότι πρέπει να σηµειωθεί άµεση περαιτέρω πρόοδος· 

 
16. ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την εξάλειψη κάθε µορφής βίας εις 

βάρος των γυναικών ως τµήµα της ενταξιακής στρατηγικής για τη διασφάλιση του 
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών· ζητεί, ως εκ τούτου, ενίσχυση της 
συνεργασίας µεταξύ ΕΕ και υποψήφιων χωρών, προκειµένου να βελτιωθεί η νοµοθεσία για 
την καταπολέµηση της βίας εις βάρος των γυναικών και να αυξηθούν τα µέτρα για την 
προστασία των θυµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της ενισχυµένης συνεργασίας µε τις ΜΚΟ· 

 
17. καλεί την Επιτροπή να παρέχει ετησίως, και µε αναδροµική ισχύ από το 1999, πληροφορίες 

στο Κοινοβούλιο από τις οποίες να προκύπτει:  
 - ποιο ποσοστό των πιστώσεων που καταβάλλονται στις υποψήφιες χώρες διατίθενται για 

σχέδια και προγράµµατα που αποσκοπούν στην ισότητα των φύλων, 
 - για ποια συγκεκριµένα σχέδια και προγράµµατα πρόκειται, και 
 - για πόσες γυναίκες στις υποψήφιες χώρες προορίζονται τα χρήµατα αυτά ή πόσες 

γυναίκες συµµετέχουν σε αυτά τα σχέδια και προγράµµατα· 
 
18. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στις υποψήφιες χώρες επαρκή χρηµατοδοτική υποστήριξη 

ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ευθυγραµµίσουν πλήρως τις στατιστικές διαδικασίες 
και µεθοδολογίες τους µε τα πρότυπα της ΕΕ· καλεί τις κυβερνήσεις όλων των υποψηφίων 
χωρών να αναπτύξουν και να διασπείρουν, όπου χρειάζεται, στατιστικά στοιχεία κατά φύλο, 
συµβατά µε εκείνα που χρησιµοποιούνται στην ΕΕ, έτσι ώστε να αυξηθεί η 
συνειδητοποίηση αυτών των προβληµάτων και να διευκολυνθεί η επίλυσή τους· 

 
19. καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει περισσότερο την προσοχή της στις γνώσεις όσον 

αφορά την ευρωπαϊκή νοµοθεσία στον τοµέα της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
δεδοµένου ότι αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εκπαίδευσης και των προγραµµάτων 
ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης για νοµικούς, δικαστικούς λειτουργούς, κρατικούς 
υπαλλήλους αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής, κλπ· 

 
20. ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει την εµβέλεια του ∆ικτύου Νοµικών Συµβούλων 

σχετικά µε την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για την ισότητα γυναικών και ανδρών 
στις υποψήφιες χώρες και να συµπεριλάβει εµπειρογνώµονες από τις χώρες αυτές·  

 
21. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το εµπόριο γυναικών και παιδιών δεν έχει µειωθεί 

από πέρυσι, και ότι διάφορες υποψήφιες χώρες εξακολουθούν να αποτελούν, στο θέµα 
αυτό, χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισµού· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και 
το Συµβούλιο να συνδέσουν την διαδικασία διεύρυνσης µε την εφαρµογή αποτελεσµατικών 
µέσων πρόληψης και καταπολέµησης της εµπορίας γυναικών, της πορνείας, της πορνείας 
ανηλίκων και της παιδοπορνογραφίας στις υποψήφιες χώρες· καλεί την ΕΕ να παράσχει για 
το σκοπό αυτό στις υποψήφιες χώρες τα απαιτούµενα τεχνικά και χρηµατοδοτικά µέσα· 
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προτρέπει την Επιτροπή να υιοθετήσει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τις υποψήφιες 
χώρες, αποτελεσµατικά µέτρα για την προώθηση των δικτύων και των συµπράξεων µεταξύ 
αστυνοµικών, δικαστικών, µεταναστευτικών και κοινωνικών αρχών, ΜΚΟ και διεθνών 
οργανώσεων· ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τις υποψήφιες 
χώρες, να υποβάλει ανά τριετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τις 
εξελίξεις στον τοµέα της καταπολέµησης της εµπορίας γυναικών, της πορνείας, της 
πορνείας ανηλίκων και της παιδοπορνογραφίας· 

 
22. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει στο έπακρο τη συµµετοχή όλων των υποψηφίων χωρών 

στα κοινοτικά προγράµµατα, πράγµα που µπορεί να ενισχύσει την παράµετρο της ισότητας, 
ιδίως δε στο πρόγραµµα που συνδέεται µε την κοινοτική στρατηγική πλαίσιο για την 
ισότητα των φύλων (2001-2005), καθώς και στα προγράµµατα SΤΟΡ ΙΙ και DAPHNE· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα προγράµµατα Phare και Access θα 
περιλαµβάνουν συνεχώς και περισσότερο σχέδια για την ισότητα των φύλων· 

23. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες να καθιερώσουν προγράµµατα 
κατάρτισης για γυναίκες πολιτικούς και υποψήφιες πολιτικούς, και να τις συνδράµει για την 
υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η προετοιµασία των 
γυναικών για τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και για τις εκλογές· επίσης, την καλεί να 
υποστηρίξει εκστρατείες για την τοποθέτηση γυναικών σε εκλόγιµες θέσεις στα 
ψηφοδέλτια, για την έγκριση και τροποποίηση των ισχυόντων εκλογικών κανόνων και των 
κοµµατικών δοµών που συνιστούν διάκριση εις βάρος των γυναικών, καθώς και να 
χρηµατοδοτήσει εκστρατείες στο πλαίσιο των οποίων θα καλούνται οι γυναίκες να θέσουν 
υποψηφιότητα για τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2004, µε στόχο το 1/3 
των βουλευτών από όλη την Ένωση να είναι γυναίκες· 

 
24. υπενθυµίζει στην Επιτροπή την ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωµένων στρατηγικών και 

θετικών δράσεων για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, προκειµένου να υποστηρίξει την 
ισόρροπη συµµετοχή γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· 

 
25. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες να καθιερώσουν προγράµµατα 

κατάρτισης για υπαλλήλους, και να τις συνδράµει για την υλοποίηση αυτών των 
προγραµµάτων, ώστε να υπάρξει, σε όλα τα επίπεδα, συµµετοχή των γυναικών στον 
δηµόσιο τοµέα των υποψηφίων χωρών, καθώς επίσης να εξασφαλιστεί η παρουσία 
γυναικών από τις υποψήφιες χώρες στη διοίκηση της ΕΕ·  

 
26. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την προοπτική της ισότητας των φύλων και εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρχει ένα καλό παράδειγµα για τις υποψήφιες χώρες. 



PE 309.662 138/142 RR\469983EL.doc 

EL 

 
22 Απριλίου 2002 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

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

σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση  
(COM(2001) 700 � C5-0024/2002 � 2002/2023 (COS)) 

Συντάκτρια γνωµοδότησης: Luciana Sbarbati 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 22 Νοεµβρίου 2001, η Επιτροπή Αναφορών όρισε συντάκτρια 
γνωµοδότησης την Luciana Sbarbati. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Απριλίου 2002, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. 

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

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Vitaliano Gemelli, πρόεδρος· Roy Perry, 
αντιπρόεδρος· Janelly Fourtou, Laura González Álvarez, Ιωάννης Κουκιάδης, Ιωάννης Μαρίνος, 
Guido Sacconi και María Sornosa Martínez. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Η προσεχής διεύρυνση της Κοινότητας που πολύ σύντοµα θα διπλασιάσει τον αριθµό 
των σηµερινών µελών της Ένωσης αποτελεί για την Ευρώπη και για τον κόσµο ιστορικό 
γεγονός του οποίου ο αντίκτυπος είναι δύσκολο να αποτιµηθεί στις πολλαπλές όψεις του, 
πολιτική, κοινωνική, οικονοµική ή δηµοσιονοµική. 

 Η Επιτροπή Αναφορών χαίρεται βαθιά για το γεγονός αυτό και επιθυµεί απόλυτη 
επιτυχία σε όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένου αυτού που φαίνεται ουσιώδης και 
πρωταρχικός, δηλαδή στη µεταρρύθµιση της θεσµικής διάρθρωσης της διευρυµένης 
Ένωσης. 

 
Θαρραλέα µέτρα για την αποτελεσµατικότητα του δικαιώµατος αναφοράς στη διευρυµένη 
Ένωση 
 
2. Η Επιτροπή Αναφορών, παρόλον ότι είναι βαθιά πεπεισµένη ότι "η διεύρυνση θα 

στεφθεί από επιτυχία", ανησυχεί µήπως ο θεσµός της αναφοράς υποστεί, εφόσον δεν 
ληφθούν συνοδευτικά µέτρα, τόσο σε συνταγµατικό και κανονιστικό όσο και σε 
διοικητικό επίπεδο, ορισµένες αρνητικές συνέπειες κατόπιν της διεύρυνσης της Ένωσης. 
Κατ' αρχάς, η Επιτροπή Αναφορών εκτιµά ότι οι ισχύουσες διατάξεις της Συνθήκης είναι 
ανεπαρκείς και πρέπει να αναθεωρηθούν εις βάθος: η παροχή στους πολίτες της 
Κοινότητας του δικαιώµατος αναφοράς πρέπει να συνοδεύεται από τις κατάλληλες 
διατάξεις που θα επιτρέπουν στο θεσµικό µας όργανο να παρέχει, σε στενή συνεργασία 
µε την Επιτροπή και το Συµβούλιο, στους πολίτες που απευθύνονται σ' εµάς ταχεία 
εξέταση του προβλήµατός τους και απάντηση αποτελεσµατική και στο ύψος των 
προσδοκιών τους. 

 
3. Εκτιµά, συνεπώς, ότι οι διατάξεις της Συνθήκης πρέπει να ενισχυθούν, κυρίως όταν από 

τις αναφορές προκύπτει ότι το κοινοτικό δίκαιο παραβιάζεται συστηµατικώς ή 
εφαρµόζεται κακώς, γεγονός το οποίο εξάλλου διαπιστώνεται σε πολλούς τοµείς, κυρίως 
δε στον τοµέα του περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη λάβει θέση επί 
του θέµατος µε την έκθεση του προέδρου µας, κ. Gemelli, µε θέµα: "Η ενίσχυση του 
δικαιώµατος αναφοράς του ευρωπαίου πολίτη και η αναθεώρηση της Συνθήκης". 

 
4. Συνεπώς, η Επιτροπή Αναφορών αναµένει η Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης 

να προβεί, σε ό,τι αφορά το δικαίωµα αναφοράς καθώς και την προσφυγή στον 
ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, σε προτάσεις φωτισµένες, σαφείς και θαρραλέες: 
δεσµεύεται, από την πλευρά της, να προσφέρει στο όργανο αυτό την άποψή της και 
τις σχετικές συστάσεις. 

 
Ένας προβλέψιµος πολλαπλασιασµός των αναφορών των πολιτών των νέων χωρών που θα 
προσχωρήσουν 
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5. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι υποψήφιες χώρες εξέρχονται από πολλές δεκαετίες 
ολοκληρωτικών καθεστώτων και οικονοµικής διάρθρωσης κολλεκτιβιστικού χαρακτήρα: 
η µετάβασή τους προς την οικονοµία της αγοράς και η µετατροπή τους σε κράτος 
δικαίου δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί τα δε κατάλοιπα του παρελθόντος δύνανται να 
βαρύνουν επί πολύ ακόµα. Στον τοµέα που µας ενδιαφέρει τούτο δύναται να σηµαίνει ότι 
οι νέοι πολίτες της Ένωσης θα απευθυνθούν στην Ευρώπη προκειµένου να "θεραπεύσει 
τις αδικίες" του παρελθόντος, να επιλύσει τις διαφορές τους µε το κράτος και να εγκρίνει 
επί τούτου νοµοθετικά µέτρα προκειµένου να καταστήσει πραγµατική τη δηµοκρατική 
συµµετοχή τους στη διευρυµένη Ένωση. 
Ουδείς αγνοεί ότι οι πολίτες των χωρών αυτών έχουν, ανάλογα µε τις περιστάσεις, µια 
τεράστια αντιδικία µε τις κρατικές αρχές (αρκεί να σκεφθούµε τα προβλήµατα των 
κατεσχηµένων ή εθνικοποιηµένων ιδιοκτησιών) τα οποία θα θελήσουν, µε τις αναφορές 
τους, να θέσουν υπόψη και στη "διαιτησία" του Κοινοβουλίου µας. 
∆εν πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο να ενσκήψει στο Κοινοβούλιο µια 
πραγµατική "χιονοστιβάδα" αναφορών µε τις οποίες θα καταγγέλλεται "η µη 
τήρηση" ή "σοβαρές παραβιάσεις" των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών 
που αναγνωρίζει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης στους πολίτες της Ένωσης. 

 
6. Πολλοί πολίτες των χωρών µελών και των υποψήφιων χωρών έχουν ήδη υποβάλει 

καταγγελίες στην επιτροπή µας, επικαλούµενοι παραβιάσεις των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων τους: υπάρχει λοιπόν φόβος, κατόπιν της διεύρυνσης, η επιτροπή µας να 
γίνει κάτι σαν "επιτροπή ανθρώπινων δικαιωµάτων" χωρίς, ωστόσο, πραγµατικές 
δυνατότητες να "ανταποκρίνεται" αποτελεσµατικά στις εκκλήσεις των πολιτών της. ∆εν 
αποκλείεται µετά τη "φάση ευφορίας" που θα επακολουθήσει της προσχώρησης, να 
σηµειωθεί ένας αρνητικός αντίκτυπος και, συνεπώς, στην κοινή γνώµη να επικρατήσει 
µια απογοήτευση για την βραδεία πρόοδο, απογοήτευση που θα εκδηλωθεί µε νέες 
αναφορές. 

 
Το γλωσσικό πρόβληµα 
 
7. Η συντάκτρια γνωµοδότησης δεν θεωρεί απαραίτητο να ασχοληθεί επί µακρόν µε τις 

τροποποιήσεις των εσωτερικών ρυθµίσεων που πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά τις 
αναφορές: θα εξαρτηθούν σε µεγάλο µέρος από τις διατάξεις της Συνθήκης και/ή των 
διοργανικών συµφωνιών µε το Συµβούλιο και την Επιτροπή. 

 
8. Απεναντίας, επιθυµεί να αναφερθεί � έστω και εν παρόδω � στο γλωσσικό πρόβληµα 

που απειλεί να καταστεί πολύ σοβαρό, ενόψει του ότι ο αναφέρων έχει το δικαίωµα να 
συντάσσει την αναφορά του στη µητρική του γλώσσα. Αυτό είναι το θέµα που, παρά τις 
διεξαχθείσες µελέτες και τα εκπονηθέντα σχέδια και τις αναληφθείσες δεσµεύσεις, µας 
ανησυχεί τα µέγιστα:  

 
Οι δοµές υποδοχής των οργάνων µας θα είναι σε θέση, από πλευράς γλώσσας, να 
αντιµετωπίσουν ευθύς άµα τη διευρύνσει τις πάµπολλες αναφορές των πολιτών των 
νέων κρατών; 
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Η ένταξη της Ρουµανίας και τα προβλήµατα των ανηλίκων και των ορφανών 
 
9. Η επιτροπή µας δεν θα αναφερθεί, στο πλαίσιο της ανά χείρας γνωµοδοτήσεως, και υπό 

το φως των αναφορών που ήδη έχει λάβει στο πρόβληµα µιας ενδεχόµενης µελλοντικής 
προσχώρησης της Τουρκίας. Οι αναφορές αυτές θίγουν το γνωστό τοις πάσι πρόβληµα 
της παραβίασης των δικαιωµάτων του ανθρώπου στη χώρα αυτή και της κατάστασης της 
κουρδικής µειοψηφίας.  

 
10. Η εισηγήτρια προτιµά να επιστήσει την προσοχή στα προβλήµατα των ανηλίκων στη 

Ρουµανία, παρόλον ότι γνωρίζει ότι η χώρα αυτή αποτελεί αντικείµενο χωριστής έκθεσης 
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής. Το πράττει δια βραχέων στο σηµείο αυτό, όπως 
εξάλλου και ο εισηγητής της αρµόδιας επί της ουσίας επιτροπής στην έκθεσή του 
σχετικά µε την πορεία των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης, επειδή το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει λάβει πολλές αναφορές και έχει ήδη εκφρασθεί επ' αυτού. 

 
Η Επιτροπή Αναφορών δεν δύναται παρά να επιθυµεί όπως: 
 
 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
 

- εκδηλώσει εκ νέου τη συγκίνησή του σχετικά µε την κατάσταση των ορφανών 
και εγκαταλελειµµένων παιδιών της Ρουµανίας, τα οποία, αφού υιοθετήθηκαν 
από πολίτες της Ένωσης, τα εµποδίζουν να συναντήσουν τις οικογένειες που τα 
υιοθέτησαν. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την αρµόδια επί της ουσίας Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής να συµπεριλάβει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 
 
Τροπολογία 1 
 
Παράγραφος 3 
 
επαναλαµβάνει την άποψή του ότι όλες οι υποψήφιες χώρες συνεχίζουν να πληρούν τα πολιτικά 
κριτήρια· θεωρεί, ωστόσο, ότι χρειάζεται πολύ µεγάλη προσοχή και στενή παρακολούθηση της 
κατάστασης των µειονοτήτων, των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας και άλλων µορφών 
διακρίσεων που εξακολουθούν να αποτελούν πρόβληµα σε ορισµένες χώρες και τα οποία έχουν 
επανειληµµένως καταγγελθεί µε διάφορες αναφορές που έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· 
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Τροπολογία 2 
 
Παράγραφος 11 
 
στηρίζει την επικοινωνιακή στρατηγική της Επιτροπής, η οποία στοχεύει στην καλύτερη 
ενηµέρωση των πολιτών για τη διεύρυνση τόσο στα κράτη µέλη όσο και στις υποψήφιες χώρες 
που έχουν ήδη εκδηλώσει, µέσω αναφορών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ενδιαφέρον 
τους για µια άµεση, συνεχή και µόνιµη επαφή µε το εκλεγέν µε καθολική ψηφοφορία όργανο 
που τους εκπροσωπεί· συµµετέχει στην προσπάθεια αυτή µε το προγραµµατισµένο άνοιγµα των 
πρώτων γραφείων πληροφοριών του ΕΚ σε τέσσερις υποψήφιες χώρες εντός του έτους και 
στηρίζει τις προσπάθειες αποκέντρωσης της εφαρµογής της επικοινωνιακής στρατηγικής για 
κάθε χώρα· 
 
Τροπολογία 3 
 
Παράγραφος 134 
 
χαιρετίζει τη σταθερή πρόοδο της Ρουµανίας στην κατεύθυνση της µεταρρύθµισης του 
συστήµατος προστασίας των παιδιών, υπό το φως επίσης πλειόνων ψηφισµάτων που έχει 
εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την κατάσταση των ορφανοτροφείων της 
Ρουµανίας καθώς και µε την κηδεµονία και την υιοθεσία ανηλίκων στη Ρουµανία· επικυρώνει 
τη συµφωνία εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση του 2001· και χαιρετίζει την αισθητή 
πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε άλλους τοµείς που άπτονται των ανθρώπινων δικαιωµάτων· 
 

 


