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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ�����������������������4 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ�������������������������6 
 
 
 
Οι περιλήψεις της ακολουθείσας διαδικασίας και οι αιτιολογικές εκθέσεις των συµβολών των 
επιτροπών που εξουσιοδοτήθηκαν να εκπονήσουν εκθέσεις πρωτοβουλίας δηµοσιεύονται 
χωριστά στο µέρος 2. 
 
Οι γνωµοδοτήσεις δηµοσιεύονται χωριστά στο µέρος 3. 
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Ιστορικό της διαδικασίας 

Με την από 14ης Οκτωβρίου 1999 επιστολή της η Επιτροπή διαβίβασε στο Κοινοβούλιο ένα 
συνολικό έγγραφο σχετικά µε τις εκθέσεις όσον αφορά τις προόδους που επετέλεσε η κάθε 
υποψήφια για προσχώρηση χώρα (COM(1999) 500 � 2000/2171(COS)). 

Κατά τη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2000, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι 
παρέπεµψε την εν λόγω πρόταση, για εξέταση επί της ουσίας, στην Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής και, 
για γνωµοδότηση, στην Επιτροπή Προϋπολογισµών, στην Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισµού, στην Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής στην Επιτροπή 
Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στην 
Επιτροπή Αλιείας καθώς και στην Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων 
Ενηµέρωσης και Αθλητισµού (C5-0341/2000). 

Κατά την συνεδρίαση της 7ης Ιουλίου 2000, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανήγγειλε επίσης 
ότι η Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής, η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και 
Εσωτερικής Αγοράς, η Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και 
Ενέργειας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών, η Επιτροπή Γεωργίας 
και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και 
Τουρισµού και η Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και τις Ίσες Ευκαιρίες 
εξουσιοδοτήθηκαν να εκπονήσουν εκθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 163 του Κανονισµού, 
σχετικά µε τις ειδικές πτυχές της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εµπίπτουν στο 
πεδίο των αρµοδιοτήτων τους (2057/2000(ΙΝΙ), 2120/2000(ΙΝΙ), 2149/2000(ΙΝΙ), 
2121/2000(ΙΝΙ), 2080/2000(ΙΝΙ), 2081/2000(ΙΝΙ), 2122/2000(ΙΝΙ), 2123/2000(ΙΝΙ), 
2124/2000(ΙΝΙ) και 2125/2000(ΙΝΙ)). 

Κατά τη συνεδρίαση της στις 18 Μαΐου 2000, η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι οι 
δέκα εκθέσεις πρωτοβουλίας για τις ειδικές πτυχές της διεύρυνσης θα περιέχουν το πολύ δέκα 
παραγράφους η κάθε µία και ότι οι παράγραφοι αυτές θα ενσωµατωθούν στη συνολική 
έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Ιουλίου 2000, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής όρισε εισηγητή 
τον κ. Elmar Brok. 
 
Κατά τις συνεδριάσεις της στις 11 Ιουλίου, 5 και 14 Σεπτεµβρίου 2000, η επιτροπή εξέτασε 
την πρόταση της Επιτροπής καθώς και το σχέδιο έκθεσης. 
 
Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο νοµοθετικού 
ψηφίσµατος µε 46 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 2 αποχές. 
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Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Βαρώνη Nicholson of Winterbourne 
(ασκούσα την προεδρία), William Francis Dunn (αντιπρόεδρος), Catherine Lalumière 
(αντιπρόεδρος), Elmar Brok (εισηγητής), Bastiaan Belder, Andre Brie, Gunilla Carlsson, 
Daniel Marc Cohn-Bendit, John Walls Cushnahan, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred 
Gomolka, Klaus Hänsch, Magdalene Hoff, Jan Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Emilio 
Menéndez del Valle, Philippe Morillon, Raimon Obiols I Germa, Arie M. Oostlander, Jacques 
F. Poos, Luis Queiró, Jannis Sakellariou, José Ignacio Salafranca, Sánchez-Neyra, Jürgen 
Schröder, Elisabeth Schroedter, Ursula Stenzel, Hannes Swoboda, Fraddy Thielemans, Johan 
Van Hecke, Geoffrey Van Orden, Paavo Väyrynen, Jan Marinus Wiersma, Matti Wuori, 
Χρήστος Ζαχαράκις, Cristina García-Orcoyen Tormo (αναπλ. Ingo Friedrich), Ilkka 
Suominen (αναπλ. Jacques Santer), Andrew Nicholas Duff (αναπλ. Bertel Haarder), Cecilia 
Malmström (αναπλ. Francesco Rutelli), Paul Couteaux (αναπλ. Cristiana Muscardini), María 
Carrilho (αναπλ. Linda McAvan), Michael Cashman (αναπλ. Mário Soares), Γιώργος 
Κατηφόρης (αναπλ. Ιωάννη Σουλαδάκη), Demetrio Volcic (αναπλ. Gary Titley), Monica 
Frassoni (αναπλ. Per Gahrton), Miguel Angel Martínez (αναπλ. Sami Naïr, σύµφωνα µε το 
άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), Μινέρβα Μελποµένη Μαλλιώρη (αναπλ. 
Αλεξάνδρου Μπαλτα, σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), Elena 
Ornella Paciotti (αναπλ. Pasqualina Napoletano, σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, 
του Κανονισµού) και Joke Swiebel (αναπλ. Rosa M. Díez González, σύµφωνα µε το άρθρο 
153, παράγραφος 2, του Κανονισµού). 
 
Οι συµβολές των επιτροπών που εξουσιοδοτήθηκαν να εκπονήσουν εκθέσεις πρωτοβουλίας 
συµπεριελήφθησαν στην πρόταση ψηφίσµατος. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε και οι 
αιτιολογικές εκθέσεις των συµβολών αυτών δηµοσιεύονται χωριστά στο µέρος 2 της 
παρούσας έκθεσης. 
 
Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισµών, Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισµού, Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής, Επιτροπής 
Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 
Επιτροπής Αλιείας, Επιτροπής Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και 
Αθλητισµού, επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση. 
 
Η έκθεση κατατέθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου 2000. 

Η προθεσµία κατάθεσης τροπολογιών θα αναγράφεται στο σχέδιο ηµερήσιας διάταξης της 
περιόδου συνόδου κατά την οποία θα εξετασθεί η έκθεση. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (COM(1999) 500 � C5-0341/2000 � 2000/2171(COS)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

� έχοντας υπόψη το συνολικό έγγραφο της Επιτροπής σχετικά µε τις εκθέσεις για τις 
προόδους που επετέλεσε η κάθε υποψήφια για προσχώρηση χώρα (COM(1999) 500 � 
C5-0341/20001), 

 
� έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παρ. 1 του Κανονισµού του, 
 
� έχοντας υπόψη τις συµβολές της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 

(2000/2057(ΙΝΙ)), της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 
(2000/2120(ΙΝΙ)), της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και 
Ενέργειας (2000/2149(ΙΝΙ)), της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(2000/2121(ΙΝΙ)), της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των 
Καταναλωτών (2000/2080(ΙΝΙ) και 2000/2081(ΙΝΙ)), της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου (2000/2122(ΙΝΙ)), της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, 
Μεταφορών και Τουρισµού (2000/2123(ΙΝΙ) και 2000/2124(ΙΝΙ)) και της Επιτροπής 
για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και τις Ίσες Ευκαιρίες (2000/2125(ΙΝΙ)), 

 
� έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής και τις γνωµοδοτήσεις της 
Επιτροπής Προϋπολογισµών, Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού, Επιτροπής 
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής, Επιτροπής Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων 
των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Αλιείας καθώς 
και της Επιτροπής Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και 
Αθλητισµού (A5-0250/2000), 

 
Α. υπενθυµίζοντας ότι η ενοποίηση της Ευρώπης που είχε διαιρεθεί από την σοβιετική 

κατάληψη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σε ένα χώρο ειρήνης, ασφάλειας, 
ευηµερίας και σταθερότητας εξακολουθεί να παραµένει ιστορικό καθήκον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωταρχικός στόχος των πολιτικών της, 

 
Β. επισηµαίνοντας και πάλι ότι η υπερνίκηση των οικονοµικών και κοινωνικών διαφορών 

µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ και των µελλοντικών κρατών µελών είναι η 
σηµαντικότερη πρόκληση για την Ένωση, η οποία µπορεί να αντιµετωπισθεί µόνο µε 
την ισότιµη συνεργασία όλων των κρατών µελών και µε αµοιβαία αλληλεγγύη, 

 
Γ. εκτιµώντας ότι η διεύρυνση παρουσιάζει πλεονεκτήµατα τόσο για τα σηµερινά κράτη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τις υποψήφιες χώρες που προετοιµάζονται να 
ενταχθούν σε αυτήν ενισχύοντας τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και 
δίνοντας ώθηση στην οικονοµική ανάπτυξη και στην προσέλκυση επενδύσεων από το 
εξωτερικό, πράγµα το οποίο ενισχύει τη θέση της Ευρώπης στην παγκόσµια σκηνή, 

 
∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι κατέληξε σε παρόµοιο 

συµπέρασµα µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης µε τις υποψήφιες χώρες από την Κεντρική και την 
Ανατολική Ευρώπη, εξαλείφοντας έτσι τη διαίρεσή τους σε δύο οµάδες, 
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Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα συµπεράσµατα του Ελσίνκι υπογράµµισαν την αρχή της 

πλήρους διαφοροποίησης στο πλαίσιο της διαπραγµατευτικής διαδικασίας, τονίζοντας 
έτσι ότι κάθε χώρα πρέπει να κριθεί ανάλογα µε τις προόδους και τα επιτεύγµατά της, 

 
ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες µεταρρύθµισης στις υποψήφιες προς ένταξη 

χώρες έχουν οδηγήσει σε κοινωνικά προβλήµατα, και ειδικότερα σε µια σοβαρότατη 
κοινωνική διαφοροποίηση και εν µέρει σε υψηλή ανεργία, 

 
Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση στην Ένωση απαιτεί όχι µόνο πολιτική 

απόφαση αλλά και συνεπάγεται θεµελιώδεις νοµικές και πολιτικές προσαρµογές στις 
υποψήφιες χώρες, 

 
Η. λαµβάνοντας ως εκ τούτου υπόψη ότι η προενταξιακή στρατηγική παραµένει 

σηµαντικό τµήµα της όλης διαδικασίας προσχώρησης, περιλαµβανοµένης της βασικής 
αρχής της που συνίσταται στην εκπλήρωση των οικονοµικών και πολιτικών κριτηρίων 
καθώς και των κριτηρίων του κεκτηµένου όπως αυτά διετυπώθησαν στην Κοπεγχάγη, 

 
Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις πρέπει να προχωρήσει 

παράλληλα µε την πρόοδο όσον αφορά την ενσωµάτωση του κεκτηµένου στη 
νοµοθεσία και την τελική εφαρµογή και θέση του σε ισχύ, 

 
Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση 

από δική τους πλευρά να αποφασίσουν και να εφαρµόσουν µε ταχύ ρυθµό τις αναγκαίες 
µεταρρυθµίσεις για τη διεύρυνση, 

 
ΙΑ. έχοντας υπόψη ότι η διεύρυνση δεν αποτελεί µια µονόδροµη διαδικασία καθηκόντων 

και υποχρεώσεων, αλλά απαιτεί επίσης από την ΕΕ και τα κράτη µέλη της να 
καταβάλουν σηµαντικές προσπάθειες ώστε να προετοιµαστούν για τον αντίκτυπο της 
διευρυµένης Ένωσης τόσο στις πολιτικές της στους επιµέρους τοµείς όσο και στην 
εφαρµογή  τους και τον τρόπο οργάνωσής της, 

 
ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι για την επιτυχία της προσεχούς διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτούνται βασικές µεταρρυθµίσεις, ιδίως περισσότερη διαφάνεια και 
εγγύτητα προς τον πολίτη, µια δραστήρια πολιτική για την καταπολέµηση της υψηλής 
ανεργίας, µια προσέγγιση των κοινωνικών επιπέδων και αλληλέγγυοι µηχανισµοί 
χρηµατοδότησης της Ένωσης, 
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ΙΓ. εκτιµώντας ότι, συγχρόνως µε την συνεχιζόµενη διαδικασία της διεύρυνσης, η ΕΕ θα 
πρέπει να αναπτύξει ευρύτερη πανευρωπαϊκή συνεργασία, λαµβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση στα Βαλκάνια, τις σχέσεις µε τη Ρωσία και  την Ουκρανία, τη βόρεια 
διάσταση καθώς και  τις προκλήσεις της εµβάθυνσης της συνεργασίας µε τις 
µεσογειακές χώρες, 

 
1. χαιρετίζει την πρόοδο που είχε επιτευχθεί στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων 

προσχώρησης µε όλες τις υποψήφιες χώρες και καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο 
να εξασφαλίσουν ότι η αρχή της διαφοροποίησης θα εφαρµόζεται πλήρως στη 
διαπραγµατευτική διαδικασία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να εφαρµοσθεί µια 
διαφοροποιηµένη διαδικασία προσχώρησης ανάλογα µε τα βήµατα προόδου κάθε 
χώρας· 

 
2. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τη δυναµική της προενταξιακής στρατηγικής µε όλες 

τις υποψήφιες χώρες και επισηµαίνει τη σηµασία των δραστηριοτήτων που 
ανελήφθησαν στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής· τούτο θα έπρεπε να επιτρέψει στην 
κάθε υποψήφια χώρα να συνδυάσει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε κατά τις 
διαπραγµατεύσεις µε απτά αποτελέσµατα, ιδίως όσον αφορά την οικοδόµηση της 
διοικητικής υποδοµής για την εφαρµογή και θέση σε ισχύ του κεκτηµένου στα 
µελλοντικά κράτη µέλη· 

 
3. καλεί τις υποψήφιες χώρες να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να 

ενισχυθούν οι διοικητικές τους ικανότητες για την εφαρµογή και θέση σε ισχύ του 
κοινοτικού κεκτηµένου πριν από την προσχώρηση και την απορρόφηση των κονδυλίων 
ενίσχυσης· 

 
4. διαπιστώνει, ότι παρόλο που έχουν εγκριθεί σε ορισµένες περιπτώσεις νοµοθετικά 

µέτρα, οι κανόνες και ρυθµίσεις για τα οπτικοακουστικά µέσα και την πνευµατική 
ιδιοκτησία δεν συµβαδίζουν σε µεγάλο βαθµό µε το κοινοτικό κεκτηµένο και/ή ότι 
πρέπει να εξοµοιωθούν µε τις απαιτήσεις του κοινοτικού κεκτηµένου· 

 
5. ζητεί από την Επιτροπή να µεριµνήσει ώστε η διαδικασία ανάθεσης έργων που έχουν 

ζητηθεί από την ΕΕ στις υποψήφιες χώρες σχετικά µε την κανονικότητα, τη διαφάνεια 
και την ταχύτητα να ανταποκρίνεται στα ίδια υψηλά σταθερότυπα που ισχύουν εντός 
της ΕΕ προκειµένου να διασφαλισθεί η κανονική διάθεση των χρηµατοδοτικών πόρων· 

 
6. καλεί όλες τις υποψήφιες χώρες να εξακολουθήσουν την οικοδόµηση ενός 

αποτελεσµατικού δηµοσιονοµικού ελέγχου καθώς και διαδικασιών ελέγχου 
προκειµένου να ελέγξουν πλήρως τη χρήση των προενταξιακών πόρων· 

 
7. αναµένει από τις υποψήφιες χώρες να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος και υποστηρίζει τις 
προσπάθειές τους στον τοµέα αυτό· 
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8. διαπιστώνει ότι, παρά την πρόοδο που σηµειώθηκε στη µεταρρύθµιση της δικαιοσύνης 
και της αστυνοµίας στις υποψήφιες χώρες, θα πρέπει ακόµη να υπάρξουν σηµαντικές 
βελτιώσεις όσον αφορά τη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών, την ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης, το συντονισµό µεταξύ των υπηρεσιών καθώς και την κατάρτιση του 
προσωπικού, κυρίως στα πλαίσια της καταπολέµησης του οικονοµικού και 
χρηµατοπιστωτικού εγκλήµατος· 

 
9. υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 49 της ΣΕΕ και τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, οι 

υποψήφιες χώρες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά µε το σεβασµό των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την ενσωµάτωση του κοινοτικού κεκτηµένου· 

 
10. επισηµαίνει ότι η υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα της ισότητας 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προσχώρηση εφόσον πρόκειται κατά κύριο 
λόγο για θέµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς επίσης και ότι η απαιτούµενη 
οικοδόµηση των θεσµών σε αυτόν τον τοµέα αποτελεί ζωτικής σηµασίας προϋπόθεση 
για την πλήρη εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου· 

 
11. τονίζει ότι οι µειονότητες στις υποψήφιες χώρες θα έπρεπε να αντιµετωπίζονται 

απολύτως σύµφωνα µε τις αρχές που διετυπώθησαν στις συµβάσεις του Συµβουλίου 
της Ευρώπης, των Ηνωµένων Εθνών και του ΟΟΣΑ. Ειδικότερα, πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα και η µεταχείριση αυτών των οµάδων που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 της ΣΕΕ σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης· 

 
12. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους του προγράµµατος PHARE ώστε να 

βοηθηθούν οι υποψήφιες χώρες στην αντιµετώπιση των σχετικών µε τους τσιγγάνους 
Ροµ προβληµάτων ενισχύοντας τα εθνικά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται µέσω 
του PHARE µε ένα πρόγραµµα που θα ισχύει για πολλές χώρες και η διαχείριση του 
οποίου θα έπρεπε να πραγµατοποιείται σε στενή συνεργασία µε άλλους ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς· 

 
13. επαναλαµβάνει την άποψή του ότι η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη (∆∆) πρέπει να 

ενισχύσει το θεσµικό πλαίσιο της Ένωσης και να το καταστήσει αποτελεσµατικότερο, 
διαφανέστερο και δηµοκρατικότερο ώστε η Ένωση να διευρυνθεί χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η διαδικασία εµβάθυνσή της· ζητεί την εντατικότερη συµµετοχή των 
υποψήφιων χωρών στο διάλογο σχετικά µε τα κρίσιµα θέµατα της ∆ιακυβερνητικής 
∆ιάσκεψης· 

 
14. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ανέπτυξε και εφαρµόζει µία στρατηγική 

ενηµέρωσης σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της διεύρυνσης της ΕΕ και καλεί τις 
υποψήφιες χώρες και τα κράτη µέλη να συντονίσουν τις ενηµερωτικές τους 
εκστρατείες· πιστεύει ότι χρειάζεται µεγαλύτερη διαφάνεια και δηµοκρατικός έλεγχος 
των προενταξιακών διαπραγµατεύσεων προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ουσιαστικός 
δηµόσιος διάλογος· καλεί εποµένως το Συµβούλιο και την Επιτροπή να παρέχουν 
εγκαίρως πληροφορίες και να ενηµερώνουν επαρκώς το Κοινοβούλιο για την πρόοδο 
των διαπραγµατεύσεων· 

 
15. προτείνει για το λόγο αυτό τη δυνατότητα ανοίγµατος γραφείων πληροφοριών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πρωτεύουσες των υποψηφίων χωρών σε συνεργασία µε 
τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειµένου να υποστηριχθεί η διαδικασία του 
δηµόσιου διαλόγου επί θεµάτων σχετικά µε την προσχώρηση στην ΕΕ· 
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16. υπογραµµίζει τη σηµασία του να είναι οι µεταβατικές περίοδοι όσο το δυνατόν 

συντοµότερες προκειµένου να µην τεθεί σε κίνδυνο η συνοχή της ΕΕ και η σωστή 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς· αυτές οι µεταβατικές περίοδοι πρέπει να είναι 
προσαρµοσµένες στις ανάγκες εκάστης υποψήφιας χώρας, ώστε να παρέχεται σε κάθε 
µια η δυνατότητα να προσαρµοσθεί µε ελεγχόµενο και µετρηµένο βήµα στις σκληρές 
συνθήκες της ανταγωνιστικής οικονοµίας της αγοράς· 

 
17. υποστηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να συνεκτιµήσει ιδιαίτερα τα 

διαρθρωτικά προβλήµατα των µεθοριακών περιοχών σε αµφότερες τις πλευρές των 
υφισταµένων συνόρων µεταξύ ΕΕ 15 - υποψηφίων χωρών, έτσι ώστε να µην υπάρξουν 
κοινωνικο-οικονοµικά και πολιτικά προβλήµατα τα οποία θα παρεµποδίσουν επί 
µακρόν τη διαδικασία ένταξης και ολοκλήρωσης· 

 
18. υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει η διεύρυνση για την οικονοµία των σηµερινών 

κρατών µελών, και το γεγονός ότι τα υπολογιζόµενα µακροοικονοµικά κέρδη από τη 
διεύρυνση θα υπερκαλύψουν την έκτακτη επιβάρυνση των σηµερινών κρατών µελών 
που θα προκληθεί από τη διεύρυνση· και ό,τι η ΕΕ, ήδη σήµερα, επωφελείται από το 
αυξανόµενο πλεόνασµα από τις εµπορικές συναλλαγές µε τις υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες· 

 
19. τονίζει ότι η αποδοχή των κειµένων διατάξεων σχετικά µε την Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ένωση αποκλείει οιαδήποτε δυνατότητα εξόδου και αντιπροσωπεύει 
δέσµευση για ένα συνολικό, µη αναστρέψιµο πολιτικό σχέδιο το οποίο αναγκαστικά 
προϋποθέτει πραγµατική οικονοµική σύγκλιση και µια προσέγγιση, σε ό,τι αφορά την 
ΟΝΕ, που δεν σηµαίνει την απλή ιδιότητα του µέλους µιας νοµισµατικής ζώνης αλλά 
συνεπάγεται σε µεγάλο βαθµό συντονισµό των οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών· 

 
20. θεωρεί ότι η ανεξαρτησία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του αντίστοιχου οργάνου σε 

κάθε κράτος µέλος πρέπει να είναι διασφαλισµένη και ότι, πριν από την ένταξη θα 
πρέπει να παρέχονται και να διασφαλίζονται τα µέσα για την αξιοποίηση των 
πορισµάτων του· ενθαρρύνει την συνέχιση και την ανάπτυξη των επαφών µεταξύ των 
επιφορτισµένων µε τους οικονοµικούς ελέγχους οργάνων στα υποψήφια µέλη και στα 
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ενθαρρύνει την ανάπτυξη των προγραµµάτων 
αδελφοποίησης στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας σύµφωνα µε τις ανάγκες που έχουν 
εκφρασθεί από τις υποψήφιες χώρες, καθώς και τη συνέχιση των σεµιναρίων που 
διοργανώνονται από την Επιτροπή· αναµένει από τις υποψήφιες χώρες ότι κατά την 
ένταξή τους, θα τηρήσουν, στο µέτρο του δυνατού, το επίπεδο προστασίας των 
οικονοµικών συµφερόντων της υφιστάµενης Ευρωπαϊκής Ένωσης των δεκαπέντε· 
προσδοκά από τις υποψήφιες χώρες να δεσµευθούν πλήρως, ήδη από τώρα, στον αγώνα 
κατά της απάτης σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
να εντάξουν στα ΕΠΥΚ τους (Εθνικό Πρόγραµµα για την υιοθέτηση του κεκτηµένου, 
το οποίο αναθεωρείται κατ� έτος) την θέσπιση, το συντοµότερο δυνατόν, µηχανισµών 
για την καταπολέµηση της απάτης· θεωρεί ότι οι υποψήφιες χώρες που δεν θα το 
πράξουν, θα πρέπει να προσυπογράψουν και κυρώσουν το ταχύτερο δυνατό τις διεθνείς 
συµβάσεις και τα πρωτόκολλα για την ποινική προστασία· αναµένει από τις υποψήφιες 
χώρες να υλοποιήσουν πριν από την προσχώρησή τους τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις 
για την καλή λειτουργία του συστήµατος συλλογής των ιδίων πόρων και να 
υιοθετήσουν τον εναρµονισµένο υπολογισµό του ΑΕΠ· 

 
21. θεωρεί ότι οι υφιστάµενες αναλήψεις υποχρεώσεων θα αποδειχθούν ανεπαρκείς 
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προκειµένου να εξασφαλίσουν την επιτυχή, µακροπρόθεσµα, έκβαση της ιστορικής 
αυτής διεύρυνσης, εκτός και αν προκύψουν είτε κάποιες ριζικές µεταρρυθµίσεις των 
υφισταµένων πολιτικών στον τοµέα των δαπανών, όπως η ΚΑΠ, είτε µια αναθεώρηση 
των ανωτάτων ορίων των ιδίων πόρων· 

 
22. τονίζει ότι η διεύρυνση θα προξενήσει πιέσεις επί του προϋπολογισµού της ΕΕ, αλλά 

ότι µπορεί σαφώς να παραµείνει εντός του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων του 1,27% 
του ΑΕΠ για τις πληρωµές µέχρι το 2006· υπογραµµίζει επίσης την ανάγκη 
χρηµατοδότησης της διεύρυνσης εντός του πλαισίου που θέσπισε η ∆ιοργανική 
Συµφωνία του Μαΐου 1999· 

 
23. ζητεί επιµόνως από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της 

διεύρυνσης, η οποία λαµβάνει χώρα κατά διαφορετικό τρόπο από αυτόν που 
προβλεπόταν το 1999 από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου και το 
Κοινοβούλιο, ιδίως όσον αφορά τις ηµεροµηνίες προσχώρησης και τη σειρά µε την 
οποία οι υποψήφιες χώρες θα ενταχθούν στην Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή να 
επεξεργαστεί σενάρια για την προσαρµογή των δηµοσιονοµικών προοπτικών (χρήση 
της κατηγορίας 8), ιδίως για την περίπτωση όπου στην Ένωση ενταχθούν περισσότερα 
από έξι νέα κράτη µέλη πριν από το 2006, καθώς και για την περίπτωση που οι πρώτες 
υποψήφιες χώρες θα ενταχθούν στην Ένωση µετά το 2002· ζητεί επιµόνως από την 
Επιτροπή να εξετάσει τις οικονοµικές και δηµοσιονοµικές συνέπειες της διεύρυνσης 
πέρα από την περίοδο του δηµοσιονοµικού πλαισίου 2000-2006, το οποίο βασιζόταν 
στην υπόθεση ότι στην Ένωση θα ενταχθούν έξι κράτη µέλη· επισηµαίνει ότι οι 
υπολογισµοί που θα πραγµατοποιηθούν ενόψει των προσεχών µακροπρόθεσµων 
δηµοσιονοµικών προοπτικών θα στηριχθούν στην πλήρη συµµετοχή έως και 13 νέων 
κρατών µελών, γεγονός το οποίο, µεταξύ άλλων, καθιστά αναγκαία την πλήρη 
ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης της γεωργικής και περιφερειακής πολιτικής· 

 
24. τονίζει τη σηµασία άλλων πολιτικών και οικονοµικών πτυχών της διεύρυνσης, οι οποίες 

δύσκολα µπορούν να εκτιµηθούν αριθµητικά, όπως είναι οι θετικές συνέπειες για τον 
ανταγωνισµό, το περιβάλλον, τη δηµοκρατία και την ειρήνη, η προοπτική περισσότερης 
ανάπτυξης και ενός ενιαίου νοµίσµατος για τη µεγαλύτερη κοινή αγορά του κόσµου 
(µακροπρόθεσµα)· 

 
25. επιµένει ότι µετά την ολοκλήρωση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης θα έπρεπε να 

καθορισθεί ένα σαφές σενάριο προσχώρησης βασιζόµενο σε λεπτοµερή αξιολόγηση 
των επιδόσεων της κάθε χώρας· 
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26. προτείνει να δηµιουργηθεί η προοπτική συµµετοχής σε ένα νέο ευρωπαϊκό χώρο που θα 
βασίζεται στο εµπόριο, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τα δικαιώµατα του ανθρώπου 
εκείνων των ευρωπαϊκών χωρών µε τις οποίες επί του παρόντος δεν υπάρχουν 
διαπραγµατεύσεις προσχώρησης· η συµµετοχή σε ένα τέτοιο χώρο δεν προδικάζει 
ενδεχόµενη προσχώρηση στην ΕΕ· 

 
Σύγκλιση και σταθερότητα στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες 
 
27. υπογραµµίζει ότι τα πρώτα χρόνια µετά την ένταξη θα είναι για τις οικονοµίες των νέων 

κρατών µελών σηµαντικό σοκ, ιδίως λόγω των αναπόφευκτων αλλαγών που θα 
επηρεάσουν τις χρηµατοπιστωτικές, οικονοµικές και κοινωνικές διαρθρώσεις τους, και 
ότι η φάση υιοθέτησης του ευρώ, που συνεπάγεται τους δικούς της περιορισµούς, 
αποτελεί περαιτέρω βήµα προς την επιτυχή µετάβαση στην οικονοµία της αγοράς κατά 
την έννοια των κριτηρίων της Κοπεγχάγης· 

 
28. σηµειώνει τις εµφανώς ευεργετικές συνέπειες των διαφόρων πολιτικών που ήδη 

εφαρµόζονται σε πολλές υποψήφιες χώρες για τη µείωση του πληθωρισµού και την 
παγίωση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, αλλά τονίζει την ανάγκη πραγµατιστικής 
προσέγγισης προκειµένου να επέλθουν οι κατάλληλες προσαρµογές, να εξασφαλισθεί ο 
βαθµιαίος χαρακτήρας και η βιωσιµότητα της ενταξιακής φάσης, να διασφαλισθεί η 
αξιοπιστία των νοµισµάτων αυτών µεσοπροθέσµως, και ενθαρρύνει µια πολιτική για 
την πρόληψη των κινδύνων ανισοσκέλισης των εξωτερικών λογαριασµών και την 
πρόληψη συναλλαγµατικών κρίσεων· 

 
29. επισηµαίνει ότι η πλήρης συµµετοχή στην ΟΝΕ, του δικαιώµατος ψήφου 

συµπεριλαµβανοµένου, δύναται να επέλθει µόνον µετά τη συµµόρφωση προς τις 
διατάξεις των Συνθηκών· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ορισµένες υποψήφιες χώρες είναι 
δυνατόν να επιθυµούν να προσχωρήσουν περαιτέρω και ταχύτερα, αποδεχόµενες τη 
δηµοσιονοµική πειθαρχία και επωφελούµενες των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει η 
ΟΝΕ· 

 
30. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τα 

οικονοµικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται η καλή 
λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς, η σταθερότητα του νοµικού πλαισίου της 
οικονοµικής δραστηριότητας, η µεταρρύθµιση των δικαίου των επιχειρήσεων και του 
καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων· 

 
31. επιµένει στην ανάγκη ενίσχυσης των τραπεζικών και χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων, 

ιδίως µέσω της διεθνούς συνεργασίας, προκειµένου µεταξύ άλλων να βελτιωθεί η 
αξιοπιστία της τραπεζικής εποπτείας και συνιστά περαιτέρω την ανάπτυξη µηχανισµών 
όπως οι κεντρικές υπηρεσίες πίστεως (συγκέντρωση των κινδύνων) ώστε να 
περιορισθούν πρωτίστως οι διακρίσεις εις βάρος των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 
όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση· 
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32. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο θέσπισης, ανάλογα µε τη χώρα, 
µεταβατικών περιόδων για την ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίου, ιδίως των 
βραχυπρόθεσµων κατά τον ίδιο τρόπο όπως για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών 
και των προσώπων, υπογραµµίζοντας τους σηµαντικούς κινδύνους 
χρηµατοοικονοµικής αστάθειας για τα τραπεζικά συστήµατα αλλά και για την 
πραγµατική οικονοµία· 

 
33. προτείνει τη δηµιουργία θεσµοθετηµένου πλαισίου το οποίο, στην προενταξιακή φάση, 

θα προωθεί τις ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ Υπουργείων Οικονοµικών και 
Κεντρικών Τραπεζών των υποψηφίων χωρών και των αρµοδίων οργάνων της Ένωσης, 
πλαίσιο που θα µπορούσε να λάβει τη µορφή περιοδικών συναντήσεων στο περιθώριο 
των συνεδριάσεων της Οικονοµικής και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Οικονοµικής Πολιτικής, όπου θα υποβάλλονται «προγράµµατα προ-σύγκλισης» µε 
βάση εναρµονισµένους δείκτες και στατιστικά στοιχεία ενώ η Επιτροπή θα ενηµερώνει 
σε τακτά διαστήµατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τα επιτευχθέντα 
αποτελέσµατα κατά την εφαρµογή των εν λόγω προγραµµάτων· 

 
34. συνιστά, δεδοµένων των εξαιρετικών αναγκών των χωρών αυτών στον τοµέα των 

έργων υποδοµής, την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και του περιβάλλοντος, τον 
προσδιορισµό των δηµοσίων επενδυτικών δαπανών στο πλαίσιο της αξιολόγησης όσον 
αφορά τη διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών τους, παρατηρώντας ότι υπάρχουν 
σηµαντικά δηµοσιονοµικά περιθώρια ελιγµών στις περισσότερες από τις χώρες αυτές 
λόγω ποσοστών µεγέθυνσης σαφώς υψηλότερων από αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 
35. καλεί τις αρχές των υποψηφίων χωρών που δεν το έχουν ακόµη πράξει, να καταρτίσουν 

το συντοµότερο συναλλαγµατικές πολιτικές συνδεδεµένες µε το ευρώ και να 
εµβαθύνουν, µαζί µε τις αντίστοιχες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον 
προβληµατισµό τους σχετικά µε τα προβλήµατα και τους κινδύνους της µερικής 
νοµισµατικής ολοκλήρωσης που θα προκύψει από την αυξανόµενη χρήση του ευρώ ως 
παραλλήλου νοµίσµατος· 

 
36. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλλει έκθεση δυο φορές τον χρόνο σχετικά µε την 

πρόοδο των διαπραγµατεύσεων, και επιθυµεί την ενίσχυση της ανταλλαγής 
πληροφοριών ιδίως µεταξύ των κοινοβουλίων των κρατών µελών και των υποψηφίων 
χωρών. 

 
Κατάσταση της νοµοθεσίας στις υποψήφιες χώρες και εφαρµογή της σε τοµείς σχετικά µε 
την ενιαία αγορά 
 
37. θα αναλάβει πλήρως την ευθύνη κατά την κύρωση κάθε µεµονωµένης συνθήκης 

προσχωρήσεως για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά και για την οικονοµική 
και κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
επιφυλάσσεται να προβεί σε αυτόνοµο έλεγχο της τήρησης των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και της καταλληλότητας των συναφθεισών συµφωνιών υπό το φως των 
προσδοκιών που έχει εκφράσει το Κοινοβούλιο· 
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38. υπενθυµίζει µε έµφαση ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης  καθιστά 

προϋπόθεση προσχώρησης «την ικανότητα αντίστασης στην πίεση του ανταγωνισµού 
και τις δυνάµεις της αγοράς εντός της Ένωσης»· λαµβάνει σχετικά υπόψη ότι το ΑΕΠ 
στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες αντιπροσωπεύει όπως και προηγουµένως µόνο το 
7% του ΑΕΠ της ΕΕ των 15, αν και ο πληθυσµός αντιστοιχεί στο 21% της ΕΕ· έχει 
πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι το άνοιγµα µιας εσωτερικής αγοράς µεταξύ 
περιοχών τόσο διαφορετικής δοµής αποτελεί εγχείρηµα χωρίς προηγούµενο στην 
οικονοµική ιστορία· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει για την απόφαση της 
προσχώρησης εκτεταµένη οικονοµική ανάλυση για την αξιολόγηση αυτού του 
κριτηρίου· 

 
39. τάσσεται υπέρ µιας ευφυούς και  ανταποκρινόµενης στα προβλήµατα διεύθυνσης της 

διαδικασίας της οικονοµική ολοκλήρωσης προκειµένου να αποφευχθούν απορρίψεις 
και στις δύο πλευρές· θεωρεί τις µεταβατικές ρυθµίσεις ως ένα ευέλικτο και 
ενδεδειγµένο  µέσο, προκειµένου να αποφευχθεί ιδίως κατά την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζοµένων και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών διατάραξη της αρµονικής 
ανάπτυξης· θα κυρώσει τις συνθήκες προσχώρησης όταν συµφωνηθούν οι δέουσες 
ρυθµίσεις· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής, να 
εστιάσει την προσοχή της στην ευθυγράµµιση του επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων 
µε το επιτρεπόµενο από το κοινοτικό κεκτηµένο· 

 
40. προειδοποιεί να µην υποτιµούνται οι επιπτώσεις της αναπτυσσόµενης κατανοµής 

εργασίας µεταξύ της σηµερινής ΕΕ και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών στην 
εσωτερική αγορά· είναι πεπεισµένο ότι η συνακόλουθη επιτάχυνση της διαρθρωτικής 
αλλαγής θα είναι επωφελής και για τα δύο µέρη (win-win)· θεωρεί ωστόσο ως 
ευρωπαϊκή υποχρέωση την επίλυση των προβληµάτων κατά την ολοκλήρωση της 
αγοράς � σε ορισµένους τοµείς ή στις συνοριακές περιοχές, όπως συνέβη κατά τη 
διεύρυνση προς νότον µε τα ολοκληρωµένα µεσογειακά προγράµµατα· 

 
41. αποδίδει σηµασία στη διαπίστωση ότι υφίσταται άµεση σχέση στην εσωτερική αγορά 

µεταξύ της παροχής των θεµελιωδών ελευθεριών και της τήρησης των ελάχιστων 
κανόνων όπως στον κοινωνικό τοµέα, τον τοµέα του περιβάλλοντος, της προστασίας 
των καταναλωτών, της προστασίας της υγείας και του ανταγωνισµού· προειδοποιεί για 
τον κίνδυνο διάσπασης της λειτουργικότητας στις διαπραγµατεύσεις για την 
προσχώρηση, µέσω επίσης της µεµονωµένης εξέτασης ορισµένων κεφαλαίων ή 
καθιστώντας αυτήν τη λειτουργικότητα αντικείµενο "πολιτικών" αποφάσεων"· 

 
42. χαιρετίζει την πρόοδο κατά την προσαρµογή του δικαίου των υποψηφίων προς ένταξη 

χωρών στις διατάξεις της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και καλεί όλες τις υποψήφιες 
χώρες να µην µειώσουν τις προσπάθειές τους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, 
µέσω του πίνακα ανακοινώσεων, την πραγµατική µεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγιών 
στις εθνικές νοµοθεσίες κατά την προσχώρηση των υποψηφίων κρατών· 
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43. εµµένει στο γεγονός ότι η θέση σε ισχύ του δικαίου της ΕΕ τότε µόνο ανταποκρίνεται 
στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, όταν εφαρµόζεται σε καθηµερινή βάση αποτελεσµατικά 
από τη διοίκηση, τον δικαστικό έλεγχο, την εποπτεία της αγοράς κ.λπ.· ανησυχεί 
ιδιαίτερα για τα ελλείµµατα σε αυτόν τον τοµέα που πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
καλυφθούν πριν πραγµατοποιηθεί προσχώρηση· 

 
44. θεωρεί ότι µια αποτελεσµατική δικαιοσύνη µε ανεξάρτητα δικαστήρια, επαρκή αριθµό 

καλά καταρτισµένων δικαστών, που εκδίδουν εκτελεστές αποφάσεις σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα, βασική προϋπόθεση για την προσχώρηση των υποψηφίων προς ένταξη 
χωρών στην εσωτερική αγορά, λόγω του ότι η πρέπουσα προστασία των δικαιωµάτων 
των οικονοµικών φορέων είναι απαραίτητη για δίκαιες συναλλαγές· διαπιστώνει 
σηµαντική ανάγκη κάλυψης των καθυστερήσεων όσον αφορά την εγγύηση της 
ασφάλειας δικαίου στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες· 

 
45. αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στο κριτήριο της Κοπεγχάγης που αφορά την «εγγύηση του 

καθεστώτος κράτους δικαίου» το οποίο φυσικά αποκλείει κάθε διάκριση εις βάρος 
πολιτών της ΕΕ από το ισχύον δίκαιο· επισηµαίνει ιδιαίτερα την θεµελιώδη ελευθερία 
της εγκατάστασης και της κτήσης ακινήτων· 

 
46. ανησυχεί για την έλλειψη διαφάνειας των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης στον τοµέα 

της εσωτερικής αγοράς τόσο έναντι της κοινής γνώµης όσο και έναντι του ευρωπαϊκού 
και των εθνικών κοινοβουλίων· φοβάται, ενόψει της τεράστιας σηµασίας των 
αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν, µια περαιτέρω εξασθένηση της υποστήριξης της 
προς ανατολάς διεύρυνσης από τους πολίτες και των δύο φύλων σε περίπτωση που επί 
έτη δεν ενηµερώνονται σχετικά µε την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων· καλεί τις 
κυβερνήσεις  των κρατών µελών, το Συµβούλιο Υπουργών και την Επιτροπή να 
δηµοσιοποιήσουν τις επίσηµες θέσεις όσον αφορά τα επί µέρους κεφάλαια της 
προσχώρησης και να αποδεχθούν να συζητήσουν τον τρόπο που ακολουθούν ορισµένα 
υποψήφια προς ένταξη κράτη· επισηµαίνει το γεγονός ότι µια αποτελεσµατική 
εµπορική ανακοίνωση αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την οµαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και υπογραµµίζει τη σηµασία της αµοιβαίας αναγνώρισης µεταξύ 
των κρατών µελών· 

 
Επιπτώσεις της διεύρυνσης για τη βιοµηχανία, το εξωτερικό εµπόριο, την έρευνα και την 
ενέργεια 
 
47. φρονεί ότι, στον τοµέα της βιοµηχανικής πολιτικής, οι υποψήφιες χώρες πρέπει 

ουσιαστικά να ανταποκριθούν σε δύο µεγάλες προκλήσεις, δηλαδή στην προσαρµογή 
του νοµικού τους συστήµατος µε την κοινοτική νοµοθεσία (κοινοτικό κεκτηµένο) και 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών τους· υπογραµµίζει ότι αυτή η 
προσαρµογή δεν περιορίζεται σε µια νοµοθετική δραστηριότητα, αλλά θα πρέπει να 
συνοδεύεται και από εγκαθίδρυση ενός κράτους δικαίου που θα εγγυάται επαρκή 
νοµική ασφάλεια στους επενδυτές· υπογραµµίζει επίσης ότι η ηµεροµηνία ένταξης των 
διαφόρων υποψηφίων χωρών θα εξαρτηθεί συγχρόνως από την σηµειωθείσα πρόοδο 
για την επίτευξη των δύο αυτών στόχων· 
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48. προτείνει, σε σχέση µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονοµικής και 
κοινωνικής πολιτικής, µια τριπλή συντονισµένη προσπάθεια κατά την προενταξιακή 
περίοδο η οποία θα περιλαµβάνει: 

 - ειδικά µέτρα σχεδιασµένα ώστε να επιταχύνουν την προσαρµογή και να ενθαρρύνουν 
την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, ιδίως ΜΜΕ, 

 - µέτρα για τη βελτίωση και την απλούστευση του νοµικού πλαισίου,  που θα 
περιλαµβάνει προδιαγραφές προϊόντων, κανόνες πρόσβασης στην αγορά, κανόνες 
ανταγωνισµού και χρηµατοδότησης, περιβαλλοντικά πρότυπα, ιδίως για τις εκποµπές 
ρύπων σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας και όχι µόνο της ενέργειας· 

 - κατάλληλα µέτρα, συµπληρωµατικά µιας βιοµηχανικής πολιτικής, όπως η δηµιουργία 
σταθερού µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, η αύξηση των ανθρώπινων πόρων, ο 
κοινωνικός διάλογος, ένα βιώσιµο σύστηµα κοινωνικής προστασίας, δυναµικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας και κατάλληλες υποδοµές· 

 
49. θεωρεί επιτακτικό, για µια επιτυχή προσαρµογή της βιοµηχανίας, να ικανοποιούνται 

τρεις απαιτήσεις: άφθονη χρηµατοδότηση, αποτελεσµατικές αγορές κεφαλαίου, 
προτεραιότητα στις νέες, τεχνολογικά προηγµένες, επιχειρήσεις σε σχέση µε τα 
µερικώς παρωχηµένα βιοµηχανικά συγκροτήµατα, ίσους όρους ανταγωνισµού για όλες 
τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα του αν είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές και καταπολέµηση της 
διαφθοράς· ωστόσο, το πρόγραµµα ΡΗΑRΕ, εν µέρει λόγω της σηµερινής διεύθυνσης 
και των προτεραιοτήτων του, δεν σηµείωσε εξαιρετική επιτυχία· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωριστή «έκθεση προόδου» που να εστιάζεται 
στα ακόλουθα τρία κεφάλαια των διαπραγµατεύσεων: βιοµηχανική πολιτική, µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις, τηλεπικοινωνίες και µέσα µαζικής ενηµέρωσης καθώς και 
βιοµηχανίες που συνδέονται µε το ∆ιαδίκτυο, µε ανάλυση της έκτασης της 
αναδιάρθρωσης και του κόστους της χρηµατοδότησης που απαιτούνται, καθώς και 
πιθανές παρεκκλίσεις από τους κανόνες του ανταγωνισµού εφόσον κρίνονται 
αναγκαίες· 

 
50. είναι πεπεισµένο ότι το «εξαγωγικό δυναµικό» των υποψήφιων χωρών θα αυξηθεί εάν 

συνεχισθεί η προσαρµογή της βιοµηχανίας, η έρευνα και ανάπτυξη λάβει υπόψη ειδικές 
ανάγκες και τοµείς µε εξαγωγικό δυναµικό και ενθαρρυνθεί η ανάδυση νέων 
επιχειρήσεων· αναγνωρίζει ωστόσο ότι οι Ευρωπαϊκές Συµφωνίες µεταξύ της ΕΕ και 
των υποψήφιων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν τονώσει την 
ελευθέρωση των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των υποψήφιων χωρών της ΕΕ και 
έχουν δηµιουργήσει ένα χρήσιµο πλαίσιο για την ευθυγράµµιση των κανονιστικών και 
νοµοθετικών διατάξεων των υποψήφιων χωρών στους τοµείς των κινήσεων κεφαλαίου, 
των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας και των κρατικών 
προµηθειών· 

 
51. ελπίζει ότι η Επιτροπή και το Συµβούλιο θα του διαβιβάσουν επίσηµα τις πρόσφατα 

συναφθείσες εµπορικές συµφωνίες και ότι η Επιτροπή θα του υποβάλει ανάλυση των 
συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που έχουν ήδη συναφθεί από τις υποψήφιες χώρες, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη συµβατότητά τους µε την κοινή εµπορική πολιτική 
της ΕΕ κατά την προπαρασκευαστική φάση· επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν έχει υποβάλει στο Κοινοβούλιο καµία ποσοτική εκτίµηση του 
ενδεχόµενου αντίκτυπου της διεύρυνσης στη «δηµιουργία εµπορικών συναλλαγών» και 
στην «εκτροπή εµπορικών συναλλαγών»· θα επιθυµούσε επίσης να λάβει ανάλυση 
σχετικά µε τις αναµενόµενες αλλαγές στις άµεσες επενδύσεις από τρίτες χώρες στα 
τωρινά κράτη µέλη και τις υποψήφιες χώρες ως αποτέλεσµα της διεύρυνσης· 
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52. υπογραµµίζει ότι η εµπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στο 
αµοιβαίο άνοιγµα των αγορών και στην ολοκλήρωση των παγκοσµίων αγορών και 
διασαφηνίζει ότι, µετά την ένταξη, δεν θα υπάρχει πλέον εθνική εµπορική πολιτική 
εκτός του πλαισίου της κοινής εµπορικής πολιτικής· αναµένει από τις υποψήφιες χώρες, 
µε την προοπτική της ένταξής τους, να συντονίσουν ήδη από τώρα την εµπορική 
πολιτική τους µε την κοινή εµπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, υπό την 
έννοια αυτή, να θεσπίσουν, ειδικότερα, αποτελεσµατικότερα µέτρα εναρµόνισης των 
εµπορικών σχέσεων έναντι των τρίτων χωρών µέσω κοινών προσεγγίσεων στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ και των διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (∆ΝΤ, Παγκόσµια 
Τράπεζα) και να προετοιµάζονται για την προσχώρηση µε πρόσθετες µειώσεις των 
δασµών· αναγνωρίζει επίσης την πρόσφατη στενή συνεργασία ορισµένων υποψήφιων 
χωρών µε την ΕΕ στον εν λόγω τοµέα· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τις 
υποψήφιες χώρες στις προσπάθειές τους να συνεχίσουν το άνοιγµα των αγορών τους· 

 
53. τονίζει το γεγονός ότι η πέµπτη διεύρυνση της ΕΕ συµπίπτει µε την γένεση της 

κοινωνίας της πληροφορίας· επισύρει την προσοχή στις ωφέλειες που προκύπτουν από 
την επιδίωξη περαιτέρω οικονοµικής µεγέθυνσης που αναµένεται να προκύψει από την 
δηµιουργία «κοινού χώρου της πληροφορίας»· υπογραµµίζει την ανάγκη 
σηµαντικότερων προσπαθειών προκειµένου να βελτιωθεί η εφαρµογή των τεχνολογιών 
της πληροφορίας σε παλαιούς και νέους βιοµηχανικούς τοµείς στις υποψήφιες χώρες· 
πιστεύει ότι ο δηµόσιος τοµέας πρέπει να δώσει το παράδειγµα εφαρµόζοντας τις 
τεχνολογίες της πληροφορίας στις δραστηριότητές του, πράγµα που θα µπορούσε να 
συµβάλει αισθητά στη διαφάνεια, την απλοποίηση και την επιτάχυνση της δηµόσιας 
διοίκησης στις υποψήφιες χώρες· 

 
54. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο πληροφορίες σχετικά µε τον τοµέα 

των νέων τεχνολογιών (∆ιαδίκτυο, βιοτεχνολογία, διάστηµα, κλπ.) και τα ζητήµατα που 
συζητούνται από την Επιτροπή µε τις υποψήφιες χώρες στους τοµείς των επιστηµών, 
της έρευνας και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και σχετικά µε το κατά πόσον η 
παραδοσιακή µέθοδος της «πρόσκλησης για υποβολή προσφορών» και του 
«διαγωνισµού για χρηµατοδότηση της έρευνας» από τον κοινοτικό προϋπολογισµό 
είναι κατάλληλη και αποτελεσµατική για τις 13 υποψήφιες χώρες, τη στιγµή που οι 
τελευταίες βρίσκονται σε συνεχιζόµενη διαδικασία µετασχηµατισµού, γεγονός που 
επιβάλλει να στηριχθεί η κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική έρευνα· 

 
55. υπογραµµίζει την ιδιαίτερη ευαισθησία του ενεργειακού τοµέα, λαµβάνοντας υπόψη 

ότι, στις υποψήφιες χώρες, η ενέργεια παρείχετο σχεδόν πάντοτε δωρεάν, πράγµα που 
καθιστά ιδιαιτέρως δύσκολη την καθιέρωση τιµολογίου που είναι εν τούτοις πολύ 
σηµαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος και τη µείωση της παραγωγής 
ενέργειας· διαπιστώνει ότι η ένταξη των υποψηφίων κρατών στην εσωτερική αγορά 
προϋποθέτει την πλήρη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογή των οδηγιών των 
σχετικών µε την ενιαία αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την 
υποχρεωτική σύσταση πετρελαϊκών αποθεµάτων και τη θέσπιση των κανόνων 
ασφαλείας που ισχύουν στην ΕΕ για την εκµετάλλευση των πυρηνικών εργοστασίων, 
την ενδεχόµενη παύση λειτουργίας τους καθώς και τη µεταφορά και την εξάλειψη του 
καυσίµου· 

 
56. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ανασκόπηση των υφισταµένων µελετών και, εάν 

είναι αναγκαίο, να αναλάβει εις βάθος µελέτη στους ακόλουθους τοµείς της ενέργειας: 

 α) ποσοτική εκτίµηση του εκσυγχρονισµού των βιοµηχανικών κλάδων ενέργειας στις 
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υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολική Ευρώπης καθώς και πόροι και 
χρόνος που απαιτούνται για την επίτευξη ενεργειακής έντασης και επιπέδων 
παραγωγής ανανεώσιµων µορφών ενέργειας ανάλογων προς εκείνα της ΕΕ· 

 β) εκτίµηση της προσοµοίωσης µοντέλων εµπορίας εκποµπών και του αντικτύπου τους 
στον ενεργειακό τοµέα των υποψήφιων χωρών· 

 γ) δυνητική µέγιστη συµβολή του κοινοτικού προϋπολογισµού µέσω προγραµµάτων 
όπως SΑVΕ, JOULE, ΤΗΕRΜΙΕ, ΑLΤΕΝΕR κλπ. και στις 13 υποψήφιες χώρες ή 
άλλων πηγών χρηµατοδότησης και πώς θα µπορούσε να συντονισθεί αυτή η 
βοήθεια· 

Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στις υποψήφιες χώρες 
 
57. χαιρετίζει και αναγνωρίζει τις τεράστιες προσπάθειες των ΧΚΑΕ για τον 

εκσυγχρονισµό των οικονοµικών και κοινωνικών δοµών τους, αναµένει ότι οι 
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις δεν θα οδηγήσουν σε κοινωνικά προβλήµατα και ζητεί από 
την Επιτροπή να αρχίσει αµέσως την ενηµερωτική εκστρατεία της για τη διεύρυνση· 
σηµειώνει µε ανησυχία ότι οι ρυθµοί ανάπτυξης στις ΧΚΑΕ δεν ανταποκρίνονται στις 
προσδοκίες των ιδρυµάτων οικονοµικών ερευνών, όπως είχαν διατυπωθεί το 1997, και 
ότι εντείνονται οι εσωτερικές κοινωνικές ανισότητες πράγµα που σηµαίνει ότι η 
εισοδηµατική σύγκλιση πιθανότατα θα προχωρήσει µε σηµαντικά βραδύτερο ρυθµό 
(ορισµένες µάλιστα υποψήφιες χώρες εµφάνισαν αρνητική ανάπτυξη)· ζητεί συνεπώς 
να ληφθούν µέτρα οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, ξεκινώντας ήδη από την 
προενταξιακή περίοδο, ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις των σηµαντικών 
εισοδηµατικών διαφορών εντός και µεταξύ κρατών µελών· ζητεί επίσης να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες ώστε να καταστεί δυνατή η χρηµατοδότηση των εγχώριων και ξένων 
επενδύσεων και να επιταχυνθεί έτσι η σύγκλιση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος· 

 
58. ζητεί να µην τεθούν σε κίνδυνο, παρά τον αναγκαίο έλεγχο ισοσκελισµένων εθνικών 

προϋπολογισµών των ΧΚΑΕ, οι επενδύσεις σε δηµόσιες και κοινωνικές υποδοµές 
αλλά, αντίθετα, να ενθαρρυνθούν· 

 
59. πιστεύει ότι η κοινωνική προστασία δεν αντιπροσωπεύει µόνο δηµοσιονοµική 

επιβάρυνση αλλά επίσης παραγωγικό στοιχείο και ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού µοντέλου· επισηµαίνει ότι οι κοινωνικές δαπάνες επιτελούν σηµαντική 
λειτουργία στη διαδικασία της διαρθρωτικής αλλαγής, στηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη 
και την εισοδηµατική σύγκλιση· υπογραµµίζει ότι οι τέσσερις στόχοι στον τοµέα της 
κοινωνικής προστασίας (εισόδηµα µέσω εργασίας, επιδόµατα ανεργίας, συντάξεις και 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη) ισχύουν τόσο για την ΕΕ όσο και για τις ΧΚΑΕ· 
τονίζει ότι οι τέσσερις στόχοι (που εκτίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(1999) 347 και υιοθετούνται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου) θα χρειαστεί να 
πραγµατοποιηθούν µέσω βιώσιµης χρηµατοδότησης καθώς και αποτελεσµατικής 
διαχείρισης· θεωρεί ουσιαστικής σηµασίας, ενόψει της ένταξης, οι εταιρείες που 
εδρεύουν στην ΕΕ να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα που ισχύουν στον κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό τοµέα σε αυτήν, όταν λειτουργούν και/ή επενδύουν στις υποψήφιες 
χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να διαπραγµατευτεί ένα «κώδικα συµπεριφοράς» 
ακολουθώντας το παράδειγµα του κώδικα συµπεριφοράς των πολυεθνικών για τα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα που έχει θεσπίσει ο ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 
και την καλεί να µεριµνά ώστε τα χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ προγράµµατα και 
έργα εµπερικλείουν τις πτυχές της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας, της 
ισότητας ανδρών και γυναικών και του σεβασµού του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 της ΣΕΕ· 
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60. ζητεί, λαµβανοµένου υπόψη του σηµαντικού ρόλου των κοινωνικών εταίρων στον 

τοµέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, να καταβληθούν αυξηµένες 
προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, ώστε να βοηθηθεί 
η ανάπτυξη δηµοκρατικών θεσµών, η επέκταση των συστηµάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης και η βελτίωση της 
υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, καθώς και για τη διασφάλιση της ισότητας 
ευκαιριών, των µη διακρίσεων και της ίσης µεταχείρισης µέσω της πολιτικής που 
εφαρµόζεται στην αγορά εργασίας· αναγνωρίζει επίσης τη σηµασία της κοινωνίας των 
πολιτών για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ζητεί την ανάπτυξη και 
ενίσχυση των ΜΚΟ και του διαλόγου των πολιτών· 

 
61. επισηµαίνει ότι το ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού στις ΧΚΑΕ είναι εν 

γένει χαµηλότερο απ� όσο στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες· επισηµαίνει ακόµη 
ότι στις ΧΚΑΕ πρέπει να αναπτυχθούν, ή να αναπτυχθούν περαιτέρω, θεσµοί της 
αγοράς εργασίας και εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση που να επιτρέπουν 
ταχύτερες διαρθρωτικές αλλαγές· ζητεί συνεπώς από τις ΧΚΑΕ να προσαρµόσουν τα 
ισχύοντα εκεί προφίλ επαγγελµατικών προσόντων και τα αντίστοιχα συστήµατα 
κατάρτισης στις νέες ευρωπαϊκές οικονοµικές συνθήκες και εκπαιδευτικά συστήµατα, 
ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και η σύγκλιση· ζητεί επίσης να δοθούν στα µέτρα αυτά 
ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων και στα προβλήµατα των ανηλίκων· 

 
62. θεωρεί ότι, αν προετοιµασθεί καταλλήλως η διαδικασία ολοκλήρωσης, δεν πρέπει να 

αναµένεται σηµαντική µεταναστευτική ροή από τις ΧΚΑΕ προς την ΕΕ· είναι ωστόσο 
πεπεισµένο ότι, για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή καθώς και η κοινωνική ειρήνη 
σε µια διευρυµένη ΕΕ, πρέπει να µειωθούν δραστικά ο κοινωνικός αποκλεισµός και η 
φτώχεια στις ΧΚΑΕ· επισηµαίνει ότι στις µεθοριακές περιοχές µεταξύ ΕΕ και ΧΚΑΕ 
θα πρέπει να προβλεφθούν από εµάς µέσα πρόληψης και συγκράτησης των κοινωνικών 
εντάσεων, εξαιτίας των έντονων αποκλίσεων στο βιοτικό επίπεδο και στο εισόδηµα· 

 
63. ζητεί από την Επιτροπή να χρηµατοδοτήσει επειγόντως τα σχεδιασθέντα ειδικά 

διασυνοριακά µέτρα στήριξης στις µεθοριακές περιοχές της ΕΕ, που εξαιτίας των 
αποκλίσεων στο εισόδηµα, στο ύψος των τιµών και στο βιοτικό επίπεδο βρίσκονται 
αντιµέτωπες µε το φαινόµενο των εργαζοµένων που διασχίζουν καθηµερινά τα σύνορα 
για να εργασθούν· 

64. υπενθυµίζει τις µεταβατικές περιόδους που συµφωνήθηκαν σε προηγούµενους γύρους 
διεύρυνσης της ΕΕ και το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Ατζέντα 2000 - Για µια ισχυρότερη και ευρύτερη Ένωση» 
(Α4-0368/1997)1· 

 
65. επισηµαίνει ότι η οδηγία του Συµβουλίου για την εφαρµογή της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης των προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής ανήκει στο 
κοινοτικό κεκτηµένο· επιµένει ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, τόσο στην ΕΕ όσο και στις 
ΧΚΑΕ· επισηµαίνει επίσης ότι η ρήτρα περί µη διακρίσεων του άρθρου 13 της ΣΕΚ 
ανήκει στο κοινοτικό κεκτηµένο και ότι το παράγωγο δίκαιο που απορρέει από αυτό το 
άρθρο θα πρέπει να εφαρµόζεται πλήρως στην ΕΕ και στις ΧΚΑΕ· 

 
66. ζητεί να υπάρξει µια διεξοδική µελέτη των αιτίων της παιδικής θνησιµότητας (ιδίως στη 

                                                 
1 ΕΕ C 382 της 22ας ∆εκεµβρίου 1997, σελ. 002. 
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Ρουµανία), της δηµογραφικής συρρίκνωσης και της χαµηλής προσδοκίας ζωής (ιδίως 
στη Ρουµανία, στην Ουγγαρία και στις χώρες της Βαλτικής) και, αναλόγως των 
πορισµάτων της να δοθεί ειδική ενίσχυση στις πολιτικές υπέρ των παιδιών που 
εφαρµόζονται στις συγκεκριµένες χώρες· ζητεί επίσης ανάλογες µελέτες για την 
κατάσταση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα διάφορα ιδρύµατα και για την εν γένει 
µεταχείριση των λαών Ροµ· για όλα αυτά τα ζητήµατα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη προσοχή 
εκ µέρους των υποψηφίων χωρών καθώς και εξωτερική ενίσχυση εκ µέρους της 
σηµερινής ΕΕ των 15· 

 
Περιβαλλοντικές πτυχές των διαδικασιών διεύρυνσης 
 
67. καλεί τις υποψήφιες χώρες να δώσουν υψίστη προτεραιότητα στη µεταφορά του 

περιβαλλοντικού κεκτηµένου στην εθνική τους νοµοθεσία, και να έχουν ολοκληρώσει 
τη διαδικασία αυτή το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία προσχώρησής τους· οι οδηγίες 
της ΕΕ των οποίων το κόστος εφαρµογής είναι χαµηλό (π.χ. εκτίµηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, περιβαλλοντική ενηµέρωση, νοµοθεσία περί ευηµερίας των ζώων, οδηγίες 
περί οικοτόπων και πτηνών), πρέπει να εφαρµοστούν ήδη από την πρώτη ηµέρα της 
προσχώρησης· θεωρεί ότι είναι απολύτως απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα 
στην εφαρµογή του κεκτηµένου σε τοµείς στους οποίους υφίστανται ακόµη οικολογικά 
προβλήµατα (όπως ρύπανση των υδάτων και της ατµόσφαιρας και διάθεση των 
αποβλήτων)· φρονεί ότι οι µεταβατικές περίοδοι για τη µεταφορά του περιβαλλοντικού 
κεκτηµένου που συνεπάγεται υψηλές δηµοσιονοµικές δαπάνες πρέπει να περιοριστούν 
µέχρι µια πενταετία κατ� ανώτατο όριο, εκτός εάν οι κίνδυνοι για το περιβάλλον ή τον 
άνθρωπο απαιτήσουν πιο επείγοντα µέτρα, και µόνο κατ� εξαίρεση, και σε απολύτως 
τεκµηριωµένες περιπτώσεις, να υπάρχει δυνατότητα παράτασης της µεταβατικής 
περιόδου και πέραν της πενταετίας, κατόπιν διαπραγµάτευσης µε την Επιτροπή και 
αφού προηγουµένως αυτή έχει διαβουλευτεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
τελευταίο έχει πειστεί περί της αναγκαιότητας του αιτήµατος· οι παρεκκλίσεις θα 
εγκρίνονται υπό τον όρο ότι θα εξαρτώνται από αξιόπιστο χρονοδιάγραµµα, πρόγραµµα 
δράσης και στρατηγική χρηµατοδότησης· 

 
68. επιµένει ότι, στην πιθανή περίπτωση που θα παραχωρούντο µεταβατικές περίοδοι στα 

νέα κράτη µέλη στον τοµέα του περιβάλλοντος, θα πρέπει να τεθούν εφικτοί ενδιάµεσοι 
στόχοι στο πλαίσιο των συνθηκών προσχώρησης, και ότι η µη επίτευξη των στόχων 
αυτών θα πρέπει να θεωρείται ως κανονική παραβίαση του κοινοτικού δικαίου· 

 
69. θεωρεί ανεπαρκείς τις πληροφορίες που παρείχε η Επιτροπή στην περί διεύρυνσης 

έκθεσή της σχετικά µε την «ποιότητα ζωής και το περιβάλλον»· ζητεί από τις 
υποψήφιες χώρες να διαβιβάζουν ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα εθνικά τους 
προγράµµατα για την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου, συνοδευόµενα από 
ακριβή χρονοδιαγράµµατα και στοιχεία για την πορεία των νοµοθετικών διαδικασιών· 
επιµένει ότι, κατά την προενταξιακή περίοδο, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει, σε 
ετήσια βάση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκθέσεις για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος συµπεριλαµβανοµένων και των αποτελεσµάτων όσον αφορά την 
εφαρµογή του κεκτηµένου, εκθέσεις οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται µε ενδιάµεσους 
στόχους, ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς η πρόοδος την οποία επιτέλεσε η κάθε 
υποψήφια χώρα· καλεί τις ΜΚΟ που ασκούν δραστηριότητα στον περιβαλλοντικό 
τοµέα να βοηθήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εντοπίσει τις δυνητικές ή 
πραγµατικές ανεπάρκειες στην επίδοση των υποψηφίων χωρών, υποβάλλοντάς του 
εκθέσεις αξιολόγησης της κατάστασης πριν από τα τέλη του 2001 και στη συνέχεια σε 
ετήσια βάση· 
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70. ζητεί να διπλασιαστεί µέχρι το 2006 η προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ που προορίζεται 

για περιβαλλοντικούς σκοπούς στις υποψήφιες χώρες· τονίζει ότι τα χρηµατοδοτικά 
µέσα της ΕΕ, όπως το Phare, το ISPA (Μέσο για τις Προενταξιακές ∆ιαρθρωτικές 
Πολιτικές) και το SAPARD (Ενίσχυση για την Ανάπτυξη της Γεωργίας και της 
Υπαίθρου) πρέπει να διασυνδεθούν µεταξύ τους και να προωθήσουν εντονότερα την 
αειφόρο ανάπτυξη· επιµένει στην κατάργηση του ανωτάτου ορίου των 5 εκατ. ευρώ που 
έχει τεθεί όσον αφορά τις χρηµατοδοτήσεις του ISPA, προκειµένου να υπάρξουν 
ευκαιρίες και για τα µικρά καινοτόµα σχέδια και τα χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ 
έργα και προγράµµατα όχι µόνο να λάβουν δεόντως υπόψη την ευηµερία και την 
προστασία των ζώων αλλά και να δηµιουργήσουν τις αναγκαίες συνθήκες για την καλή 
µεταχείριση των ζώων που να λαµβάνει υπόψη τη φυσική συµπεριφορά τους και να 
ελαχιστοποιεί τις µεταφορές τους, διασφαλίζοντας ότι η σφαγή των ζώων θα 
πραγµατοποιείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τόπο εκτροφής· εκτιµά επίσης ότι δεν 
πρέπει να γίνουν αποδεκτοί µεταβατικοί κανόνες στον τοµέα της προστασίας των ζώων· 

 
71. πιστεύει ότι έχει ζωτική σηµασία οι εταιρείες µε έδρα την ΕΕ να συµµορφώνονται στα 

περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ είτε κατά τη λειτουργία τους είτε και όταν επενδύουν 
στις υποψήφιες χώρες και ζητεί από την Επιτροπή να διαπραγµατευτεί τη θέσπιση 
«κώδικα περιβαλλοντικής δεοντολογίας» στο πλαίσιο της UNICE· τονίζει ότι το 
σύνολο της προενταξιακής βοήθειας που χορηγεί η ΕΕ πρέπει να είναι συµβατό µε την 
προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η ΕΕ να ενσωµατώνει στη χάραξη των άλλων 
πολιτικών της τις περιβαλλοντικές πτυχές και για τον σκοπό αυτό, ζητεί από την 
Επιτροπή πριν προχωρήσει στη διάθεση κονδυλίων να διενεργεί και να δηµοσιεύει 
εκτιµήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των χρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ 
προενταξιακών έργων και σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένων και των δανείων της ΕΤΕ· 
ζητεί σηµαντική βελτίωση της διαφάνειας των πράξεων της ΕΤΕ σε σχέση µε τα δάνεια 
στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της γενικότερης 
πολιτικής της για την ενηµέρωση του κοινού· ζητεί από τις αρµόδιες αρχές να 
εξετάσουν τρόπους διάθεσης περισσοτέρων κονδυλίων για άµεση στήριξη της 
διατήρησης της φύσης τόσο πριν όσο και µετά την προσχώρηση, διευρύνοντας, επί 
παραδείγµατι, τα κριτήρια βάσει των οποίων τα κονδύλια του ISPA µπορούν να 
διοχετευθούν σε περιβαλλοντικά σχέδια, ούτως ώστε στα κριτήρια αυτά να 
περιληφθούν και δράσεις που στοχεύουν στη διατήρηση της φύσης, και κυρίως ο 
προσδιορισµός των περιοχών που είναι κατάλληλες για να ενταχθούν στο πρόγραµµα 
Natura 2000 και τη συνεπακόλουθη διαχείριση των περιοχών αυτών· 

 
72. τονίζει τη σηµασία της ανάληψης αυστηρών δεσµεύσεων από αµφότερα τα µέρη, τόσο 

τις υποψήφιες χώρες όσο και την ΕΕ, στον τοµέα του περιβάλλοντος και της πυρηνικής 
ασφάλειας· υπενθυµίζει ότι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες πρώτης γενιάς σοβιετικού 
σχεδιασµού θεωρούνται «υψηλού κινδύνου» για την Ευρώπη γενικώς· καλεί τις 
υποψήφιες χώρες να εκπληρώσουν τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν όσον αφορά το 
κλείσιµο των εγκαταστάσεων αυτών· πιστεύει ότι οι αντιδραστήρες αυτοί πρέπει να 
κλείσουν το αργότερο έως την προσχώρηση· υποστηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής για 
χρηµατοδότηση από πλευράς ΕΕ της επιστηµονικής και τεχνικής συνεργασίας που θα 
συµβάλει στην αποξήλωση των πυρηνικών εγκαταστάσεων· αναγνωρίζει την ανάγκη 
παροχής κοινωνικής αρωγής προς τους εργαζοµένους που θα απωλέσουν την εργασία 
τους· ζητεί από τους διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, όπως την ΕΤΕ και την 
ΕΤΑΑ, να προχωρήσουν σε πολυµερείς στρατηγικές επενδύσεις και να χορηγήσουν 
διµερή οικονοµική βοήθεια για την υλοποίηση των σχεδίων εξοικονόµησης ενέργειας 
και την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις υποψήφιες χώρες· 
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73. καλεί την Επιτροπή, καθώς και το Συµβούλιο και τις κυβερνήσεις τόσο των κρατών 

µελών όσο και των υποψηφίων χωρών, να συνεργαστούν για την ανύψωση της 
συνειδητοποίησης και της κατανόησης στις υποψήφιες χώρες της σηµασίας που έχει η 
διατήρηση του περιβάλλοντος και της φύσης γενικώς, και ειδικότερα των περιοχών που 
θα περιληφθούν στο πρόγραµµα Natura 2000, ιδίως από πλευράς των επισήµων 
οργάνων και του ευρύτερου πληθυσµού· ζητεί την ανάπτυξη αποτελεσµατικής 
διοίκησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκειµένου να διασφαλισθεί η 
ορθή εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας· ενθαρρύνει την ευρύτερη συµµετοχή 
του κοινού και των περιβαλλοντικών και φιλοζωικών ΜΚΟ στην ενταξιακή διαδικασία, 
αναγνωρίζοντας ότι η προστασία και η διατήρηση του περιβάλλοντος εξαρτάται όχι 
µόνο από νόµους και κανονισµούς αλλά και από την ύπαρξη δραστήριων και 
ανεξάρτητων ΜΚΟ, διαρθρωµένων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο, καθώς και από το υψηλό επίπεδο συνειδητοποίησης, επαγρύπνησης 
και γνώσης από πλευράς του ευρέος κοινού, των εµπειρογνωµόνων και των αρµοδίων 
για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων· προτείνει την επέκταση των εταιρικών σχέσεων 
µεταξύ των διοικήσεων των υποψηφίων χωρών και των κρατών µελών· 

 
74. θεωρεί στοιχείο προτεραιότητας τον καλύτερο συντονισµό µεταξύ των απαιτήσεων 

οικονοµικής ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων· υπογραµµίζει ότι η 
συνεκτίµηση της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλους τους τοµείς πολιτικής είναι 
θεµελιώδης ανάγκη· καλεί, κατά συνέπεια, τις αρµόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι τα 
χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ σχέδια και προγράµµατα, για παράδειγµα αυτά που 
στοχεύουν στον εκσυγχρονισµό της υποδοµής, ιδίως στους τοµείς της ενέργειας και των 
µεταφορών, θα λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις περιβαλλοντικές συνιστώσες, 
συνεκτιµώντας µεταξύ άλλων τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη 
αποδοτικών δηµόσιων µεταφορών, κυρίως δε σιδηροδροµικών, και ιδίως τη διατήρηση 
της πλούσιας βιοποικιλότητας και των ενιαίων φυσικών τοπίων των υποψηφίων χωρών 
και ότι θα αποκλείονται τα προγράµµατα που προξενούν βλάβες στο περιβάλλον· να 
αναγνωρίσουν ότι η βιοποικιλότητα αυτή αποτελεί ανεκτίµητο πόρο ο οποίος µετά την 
προσχώρηση των υποψηφίων χωρών θα αποτελέσει τµήµα της δυσαναπλήρωτης 
κληρονοµιάς της ΕΕ· να αναγνωρίσουν εµπράκτως το γεγονός ότι η βιοποικιλότητα και 
η πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά των αγροτικών περιοχών στις υποψήφιες 
χώρες µπορούν ενδεχοµένως να αποτελέσουν τα θεµέλια για τη χάραξη κοινωνικών και 
οικονοµικών στρατηγικών που θα βασίζονται στην αειφόρο ανάπτυξη· να ενθαρρύνουν 
δραστηριότητες που τείνουν να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο 
και τη φύση και να µεγιστοποιήσουν τα οφέλη, προστατεύοντας ταυτόχρονα τον 
αγροτικό πληθυσµό και τη βιοποικιλότητα· να προχωρήσουν προς τούτο, στη σαφή 
σύνδεση των εθνικών προγραµµάτων για την ανάπτυξη της υπαίθρου µε τα κονδύλια 
του SAPARD, και τις προτεραιότητες που ορίζουν οι οδηγίες περί οικοτόπων και 
πτηνών, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραµµα 
Natura 2000, οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν στόχο πιλοτικών αγροπεριβαλλοντικών 
προγραµµάτων· 

 
75. καλεί επισταµένως τις υποψήφιες χώρες να διασφαλίσουν, σε συνεργασία µε την 

Επιτροπή, ότι οι περιοχές που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα Natura 2000 θα 
προσδιοριστούν πριν από την προσχώρηση, και να επινοήσουν ένα σύστηµα στο 
πλαίσιο του οποίου τα παραρτήµατα των δύο συναφών οδηγιών θα τροποποιηθούν το 
συντοµότερο δυνατόν, ούτως ώστε να περιλάβουν είδη και τύπους οικοτόπων που δεν 
εκπροσωπούνται επί του παρόντος στην Ευρώπη των 15, καθώς επίσης να λάβουν 
υπόψη το γεγονός ότι σε πολλές υποψήφιες χώρες ένα µεγάλο τµήµα του εδάφους τελεί 
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ήδη υπό καθεστώς προστασίας, κατάσταση που δεν πρέπει να αλλάξει· ζητεί σχετικά η 
προσχώρηση στην ΕΕ να µην οδηγήσει σε καµία περίπτωση σε µείωση του συνολικού 
µεγέθους ή του καθεστώτος προστασίας των περιοχών αυτών, ιδίως όσον αφορά τα 
ενιαία φυσικά τοπία· 

 
76. απευθύνει επί πλέον έκκληση προς όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να συνειδητοποιήσουν 

ότι η προστασία της φύσης δεν επιτυγχάνεται µόνο µε τον προσδιορισµό και την 
προστασία των καθορισµένων περιοχών αλλά πρέπει να βασίζεται σε γενικές πολιτικές 
που ενθαρρύνουν τη βιώσιµη οικονοµική δραστηριότητα τόσο στην ύπαιθρο όσο και 
στις αστικές περιοχές (συµπεριλαµβανοµένων και των δράσεων αναψυχής), προωθούν 
τις φιλοπεριβαλλοντικές δασοκοµικές δραστηριότητες και γεωργικές πρακτικές και την 
ανάπτυξη του αστικού και βιοµηχανικού περιβάλλοντος, ενσωµατώνουν τις 
περιβαλλοντικές πτυχές στο ευρύτερο πλαίσιο της δηµόσιας πολιτικής, όπου τούτο 
χρειάζεται, ιδίως δε στους τοµείς των µεταφορών και της ενέργειας, περιορίζουν τα 
συνολικά επίπεδα ατµοσφαιρικής και υδάτινης ρύπανσης, προστατεύουν την ποιότητα 
του εδάφους και των λοιπών φυσικών πόρων και αποθαρρύνουν µορφές οικονοµικής 
δραστηριότητας που επιφέρουν καταστροφές σε πολύτιµους οικοτόπους (όπως η 
αποστράγγιση των υδροβιοτόπων)· προς τον σκοπό αυτό, επιζητεί τρόπους που θα 
αποτρέψουν την αναπαραγωγή των προβληµάτων που χαρακτηρίζουν την Ευρώπη των 
15, προβλήµατα που συνδέονται της εντατικής καλλιέργειας, της µονοκαλλιέργειας, της 
εκτόπισης του γεωργικού πληθυσµού και την αγνόηση της γενικής και οικονοµικής 
αξίας της βιοποικιλότητας· στους τρόπους αυτούς περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η 
ευρεία εκµετάλλευση των δυνατοτήτων αντιµετώπισης των τάσεων αυτών 
(ενθαρρύνοντας, επί παραδείγµατι, την επιβίωση των αγροτικών κοινοτήτων, των 
µικρών εκµεταλλεύσεων, των παραδοσιακών και φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων 
κατάτµησης αγροτεµαχίων � όπως φυσικοί φράκτες µε δένδρα, υδάτινα κανάλια και 
φράκτες από ξερολιθιά � των σπάνιων διασταυρώσεων οικόσιτων ζώων και των 
οικολογικών διαδρόµων) που παρέχονται από τα υφιστάµενα δηµοσιονοµικά µέσα, 
όπως το ΕΓΤΠΕ και το κοινοτικό πρόγραµµα LEADER· 

 
Πτυχές υγείας και προστασίας του καταναλωτή στις διαδικασίες διεύρυνσης 
 
I. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
 
77. καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί στενά µε τις υποψήφιες χώρες και το ευρωπαϊκό 

Γραφείο της Π.Ο.Υ. για την παρακολούθηση της συντελούµενης προόδου όσον αφορά 
τις µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της σωµατικής, διανοητικής, νευρολογικής και 
περιβαλλοντικής υγείας και την ευρεία κάλυψη του κοινοτικού κεκτηµένου σε σχέση µε 
την υγεία, και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη στατιστικών και µετρήσεων των 
αποτελεσµάτων ώστε να µπορούν να συγκρίνονται ακριβέστερα οι υποψήφιες χώρες· 

 
78. θεωρεί ότι το πρόγραµµα PHARE αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τη στήριξη της 

προόδου στις υποψήφιες χώρες και ότι θα µπορούσε να προσφέρει περισσότερα στον 
τοµέα της δηµόσιας υγείας· ότι οι χώρες πρέπει να ενθαρρύνονται και να τους δίνεται η 
δυνατότητα να συµµετέχουν πλήρως στο Κέντρο και στο ∆ίκτυο της παρακολούθησης, 
επιτήρησης και ελέγχου των ναρκωτικών και των µεταδοτικών ασθενειών αντιστοίχως· 
ότι πρέπει να συµµετέχουν πλήρως στα ερευνητικά προγράµµατα που σχετίζονται µε 
την υγεία και στα κοινοτικά προγράµµατα για τη δηµόσια υγεία· και ότι η Επιτροπή 
πρέπει να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει ενεργά τις αιτήσεις των υποψήφιων χωρών 
για συµµετοχή σε τέτοια προγράµµατα και προτρέπει επίσης την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι πιστώσεις φθάνουν στους αποδέκτες τους ταχύτερα από ό,τι 
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συνέβαινε µε την προηγούµενη Επιτροπή· εκτιµά ότι η Επιτροπή πρέπει να 
διαβουλευθεί µε τις υποψήφιες χώρες και να καθορίσει κατά πόσον χρειάζονται 
βοήθεια, και τι είδους, για να επιτύχουν χωρίς υπερβολικές καθυστερήσεις επαρκή 
επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας του αίµατος και των παραγώγων του· 

 
79. πιστεύει ότι η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και της εξάρτησης αποτελούν 

µεγάλες προκλήσεις για τον τοµέα της υγείας στις υποψήφιες χώρες· εκτιµά επίσης ότι, 
σε ένα πλαίσιο περισσότερο προσανατολισµένο προς την αγορά, είναι αναγκαία η 
κατάλληλη ρύθµιση των συστηµάτων υγείας· ζητεί εποµένως από τις υποψήφιες χώρες 
να αναπτύξουν συστήµατα υγείας που να διασφαλίζουν αυτά τα βασικά στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ: πρόσβαση σε υγειονοµική περίθαλψη καλής 
ποιότητας ανεξαρτήτως εισοδήµατος· κατάλληλη οργάνωση της αγοράς· ποιότητα· 
σχέση κόστους/αποδοτικότητας· δηµοκρατικός έλεγχος· αυτορύθµιση και συµµετοχή· 
εκτιµά ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της εκπαίδευσης σε 
θέµατα υγείας και του οικογενειακού προγραµµατισµού· 

80. πιστεύει ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να γνωρίζουν το νέο κοινοτικό κεκτηµένο περί 
σωµατικής και διανοητικής υγείας το οποίο πηγάζει από το άρθρο 152 της Συνθήκης, 
και καλεί την Επιτροπή να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διαβουλεύεται µε τις 
υποψήφιες χώρες κατά τα προπαρασκευαστικά στάδια οιουδήποτε νέου σχεδίου 
κοινοτικής πράξης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας και της προαγωγής της υγείας· 

 
81. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει να παίξει ιδιαίτερα σηµαντικό 

ρόλο ως εταίρος των υποψήφιων χωρών στον τοµέα της υγείας· ότι η Επιτροπή πρέπει 
να συνεργασθεί µε την Τράπεζα και τις κυβερνήσεις των υποψήφιων χωρών για να 
ενθαρρύνει µια τέτοια εξέλιξη και ότι πρέπει επίσης να συνεργασθεί µε την Π.Ο.Υ. για 
τη δηµιουργία µιας τράπεζας δεδοµένων σχετικά µε τα διµερή και πολυµερή σχέδια 
σύµπραξης και βοήθειας σε κάθε υποψήφια χώρα, ώστε να εξασφαλισθεί η 
αποτελεσµατική χρήση των πόρων και να αποφευχθούν οι επικαλύψεις· επισηµαίνει ότι 
είναι σηµαντικό η πολιτική δηµόσιας υγείας να λαµβάνει υπόψη τα θέµατα φύλου και 
τονίζει την συγκεκριµένη ανάγκη κατάρτισης στατιστικών χωριστά για κάθε φύλο· 

 
2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 
82. χαιρετίζει το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων µε τις υποψήφιες χώρες της �οµάδας 

του Λουξεµβούργου� όσον αφορά την πολιτική των καταναλωτών και επιδοκιµάζει το 
γεγονός ότι όλες οι χώρες της οµάδας αυτής δέχθηκαν το κοινοτικό κεκτηµένο στον 
τοµέα της πολιτικής των καταναλωτών και ότι καµία δεν ζήτησε εξαιρέσεις ή 
µεταβατικές περιόδους· ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες της �οµάδας του Ελσίνκι� να 
ακολουθήσουν το παράδειγµα αυτό κατά τις επικείµενες διαπραγµατεύσεις· 

 
83. εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις νοµοθετικές αυτές προόδους, 

εξακολουθεί να µη γίνεται επαρκώς κατανοητή η σπουδαιότητα της πολιτικής των 
καταναλωτών και των δικαιωµάτων των καταναλωτών σε µια κοινωνία πολιτών, καθώς 
και η ειδική σπουδαιότητα των οργανώσεων καταναλωτών, ούτε από τις κυβερνήσεις 
ούτε από τον πληθυσµό εν γένει· 

 
84. πιστεύει ότι, ύστερα από τη µεταφορά του κοινοτικού κεκτηµένου στην εθνική 

νοµοθεσία, τα κυριότερα προβλήµατα της πολιτικής των καταναλωτών στις υποψήφιες 
χώρες εντοπίζονται σε τοµείς όπως η αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας, η 
διαφάνεια, η πρόσβαση των καταναλωτών στη δικαιοσύνη, τα ανεξάρτητα όργανα 
εκπροσώπησης των καταναλωτών και η πληροφόρηση των καταναλωτών· 
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85. καλεί την Επιτροπή και τις υποψήφιες χώρες να βελτιώσουν την εφαρµογή της 

πολιτικής των καταναλωτών και ειδικότερα να δηµιουργήσουν αποτελεσµατικούς 
µηχανισµούς διαβούλευσης, να δώσουν λύση στο πρόβληµα της υποστήριξης προς τις 
ΜΚΟ καταναλωτών και να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες για διαπαιδαγώγηση στα 
σχολεία και για πληροφόρηση του πληθυσµού όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των καταναλωτών· η Επιτροπή και οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει επίσης, 
κατά τη διάρκεια και ύστερα από τη µεταφορά του κοινοτικού κεκτηµένου, να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήµατα που αφορούν τη ρύθµιση της ασφάλειας των 
τροφίµων και της διατροφής σε κοινοτικό επίπεδο, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τις 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και την ασφάλεια των τροφίµων µε την ευρύτερη δυνατή 
έννοια· επιπλέον, πρέπει να δίνεται συνεχώς η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη προσοχή 
στην ασφάλεια των τροφίµων και στην πολιτική για τα τρόφιµα, ιδίως επειδή έχουν 
µεγάλη σηµασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· 

 
86. καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί στενά µε τις υποψήφιες χώρες για την  καθιέρωση 

µιας αδιάλειπτης περιφερειακής πρωτοβουλίας µε στόχο την επιµόρφωση και την 
προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης για όλους τους εµπλεκοµένους στον τοµέα 
της πολιτικής των καταναλωτών - δικαστήρια, κυβέρνηση, βιοµηχανία και ΜΚΟ· 

 
Γεωργικές πτυχές της διεύρυνσης 
 
87. επιβεβαιώνει τη βούλησή του σχετικά µε την προσχώρηση νέων κρατών στην ΕΕ· 

επισηµαίνει σχετικά τις θετικές εµπειρίες από τις προσχωρήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν έως σήµερα, αλλά θεωρεί ότι στον γεωργικό τοµέα πρέπει να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες, τόσο εκ µέρους των 15 κρατών µελών της ΕΕ ως προς την 
ικανότητα υποδοχής νέων χωρών, όσο και των υποψηφίων κρατών ως προς την 
ικανότητα προσχώρησης· 

88. χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει έως τώρα τα κράτη της οµάδας του 
Λουξεµβούργου και του Ελσίνκι ως προς την αναδιάρθρωση της γεωργίας τους· 
συµπεραίνει ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχισθούν προς την κατεύθυνση αυτή και 
ότι η προενταξιακή βοήθεια SAPARD µπορεί να συµβάλει επιτυχώς· 

89. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τις 
υποψήφιες χώρες παρουσιάζουν ακόµη ελλείψεις στον γεωργικό τοµέα και ζητεί 
συνεπώς να εγγραφούν στον προϋπολογισµό 2001 συµπληρωµατικές πιστώσεις ώστε 
να υποστηριχθούν οι χώρες αυτές για την ανάπτυξη ενός λειτουργικού συστήµατος 
γεωργικών στατιστικών, καθώς και για την καταγραφή των δεδοµένων, επειδή η 
ύπαρξη σύγχρονων και αξιόπιστων στοιχείων για τον γεωργικό τοµέα αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αντικειµενική εκτίµηση της εξέλιξης του τοµέα αυτού· 

90. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη κατά τις διαπραγµατεύσεις της τόσο τον γενικό 
οικονοµικό δείκτη εντός της Ευρώπης των 15 και εντός των υποψηφίων χωρών, όσο 
και τις οικονοµικές και διαρθρωτικές πτυχές των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου του Βερολίνου του 1999· θεωρεί ότι η συνδροµή προς τους αγρότες στις 
υποψήφιες χώρες πρέπει, κατ' αρχήν, να περιορίζεται σε µέτρα που αποσκοπούν στην 
διαρθρωτική µεταρρύθµιση του γεωργικού τοµέα και υπογραµµίζει ότι είναι ανάγκη οι 
άµεσες πληρωµές µε τη µορφή ενίσχυσης για την αντιστάθµιση του εισοδήµατος, που 
έχουν εισαχθεί ως αποζηµιώσεις για την πτώση των τιµών, να δικαιολογούνται, µετά 
την προσχώρηση, µόνον σε περίπτωση που υπάρχουν πράγµατι απώλειες εισοδήµατος 
και µόνον όταν δεν είναι δυνατή η άµεση  διαρθρωτική αλλαγή, αλλά όχι στην 
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περίπτωση που οι τιµές στις εσωτερικές αγορές σηµειώνουν ανοδική τάση λόγω του 
συνεχιζόµενου πληθωρισµού και της εσωτερικής ζήτησης γεωργικών προϊόντων· 
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91. ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει της πιθανής επέκτασης και στις χώρες της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης του συστήµατος εισοδηµατικών ενισχύσεων, να θέσει υπόψη 
του Κοινοβουλίου προβλέψεις σχετικά µε το εκτιµώµενο κόστος κατά χώρα και κατά 
τοµέα που αφορά τις εν λόγω χώρες, σε περίπτωση που εφαρµοσθεί η Κοινή Γεωργική 
Πολιτική υπό τη σηµερινή µορφή της· 

 
92. υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να ορισθεί το επίπεδο των ποσοστώσεων της 

παραγωγής για κάθε κατηγορία προϊόντων µε βάση τους αριθµούς της παραδοσιακής 
παραγωγής σε µια περίοδο αναφοράς που πρόκειται να καθορισθεί και καλεί τις 
υποψήφιες χώρες να παράσχουν πληροφορίες σχετικά µε τις ποσότητες που 
αντιστοιχούν στην περίοδο 1995-1999. 

 
93. τονίζει τη σηµασία των αγροτικών περιοχών για το σύνολο της Ευρώπης και εκφράζει 

την ελπίδα ότι η προσχώρηση στην ΕΕ των υποψηφίων χωρών από την Ανατολική και 
Κεντρική Ευρώπη δεν θα έχει κοινωνικές επιπτώσεις λόγω της αστυφιλίας και της 
ανεργίας· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω κυρίως ο 
δεύτερος πυλώνας που πρόσφατα δηµιουργήθηκε στον γεωργικό τοµέα, δηλαδή η 
προώθηση της υπαίθρου· καλεί συνεπώς την Επιτροπή, όσον αφορά τη συζήτηση για το 
δικαίωµα των υποψηφίων χωρών στις άµεσες πληρωµές, να τους παράσχει ως 
εναλλακτική λύση γρήγορη και γενναιόδωρη πρόσβαση στους πόρους που 
προορίζονται για την ανάπτυξη της υπαίθρου· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη ότι δεν επιτρέπεται να τεθεί σε κίνδυνο λόγω της διεύρυνσης το σηµερινό ύψος 
των ενισχύσεων για τους γεωργούς των 15 κρατών µελών, ιδίως στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές· 

 
94. ζητεί να υιοθετηθεί πλήρως το κοινοτικό κεκτηµένο από τις υποψήφιες χώρες, ιδιαίτερα 

στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα καθώς και στον τοµέα των διατάξεων που 
διέπουν την προστασία των ζώων· αναγνωρίζει ότι για τους τοµείς αυτούς, καθώς και 
για ορισµένους άλλους ειδικούς τοµείς, ιδιαίτερα σύνθετους, που καλύπτονται από 
κοινές οργανώσεις της αγοράς, οι υποψήφιες χώρες θα έπρεπε να υποβάλουν, πριν από 
την ένταξη, συγκεκριµένα προγράµµατα για την κατά προτεραιότητα εφαρµογή της 
κοινοτικής γεωργικής νοµοθεσίας· θεωρεί ωστόσο αναγκαίες ορισµένες µεµονωµένες 
µεταβατικές ρυθµίσεις, οι οποίες όµως πρέπει να ισχύουν για κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση µόνον σε ένα εξαιρετικά περιορισµένο πλαίσιο και για όσο το δυνατό 
συντοµότερο χρονικό διάστηµα· ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει τη συµµετοχή 
των εκπροσώπων των υποψηφίων χωρών στις συνεδριάσεις της κτηνιατρικής και της 
φυτοϋγειονοµικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 
95. υπογραµµίζει τη σηµασία εφαρµογής της προενταξιακής στρατηγικής για τη σταδιακή 

ελευθέρωση του εµπορίου γεωργικών προϊόντων πριν από τη διεύρυνση· επιµένει στην 
ανάγκη να µειωθούν πριν από τη διεύρυνση οι δασµολογικοί και µη δασµολογικοί 
φραγµοί που υπάρχουν σε ορισµένες υποψήφιες χώρες, πολλά προϊόντα των οποίων 
έχουν προνοµιούχο πρόσβαση στην κοινοτική αγορά, ώστε να εξασφαλισθεί η 
πρόσβαση των κοινοτικών γεωργικών προϊόντων στις αγορές αυτές χωρίς διακρίσεις 
και να επιτραπεί η ισόρροπη ανάπτυξη των συναλλαγών. 
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96. ζητεί την πλήρη αναγνώριση του δικαιώµατος συναπόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στον γεωργικό τοµέα και για τον προϋπολογισµό του γεωργικού τοµέα, 
ήδη πριν από την πρώτη ενδεχόµενη προσχώρηση νέων κρατών στην ΕΕ· 

∆ιεύρυνση και περιφερειακή πολιτική 
97. υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα της διεύρυνσης προκειµένου να δηµιουργηθεί µια 

Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εκτείνεται πέραν των προηγούµενων γεωγραφικών και 
ιδεολογικών συνόρων και θα καθοδηγείται από κοινούς κανόνες και κοινές αξίες καθώς 
και από την αρχή της αλληλεγγύης µε στόχο την ενίσχυση της οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής, την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη καθώς και την ενίσχυση της 
δηµοκρατίας και την εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε όλο το έδαφος της 
Ευρώπης· επαναλαµβάνει την ανάγκη να συνεχίσει η ΕΕ να προβαίνει σε οικονοµικές 
και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη 
διαρκή και σταθερή αναγέννηση των περιφερειών· 

 
98. υπενθυµίζει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται η πρόκληση να απαντήσει µε τον 

κατάλληλο τρόπο σε µια διεύρυνση η οποία θα προσθέσει ένα σηµαντικό αριθµό 
µειονεκτουσών περιφερειών· επισηµαίνει τον κίνδυνο της άνισης ανάπτυξης στις 
διάφορες περιφέρειες των υποψηφίων χωρών, αφενός λόγω των ίδιων των εσωτερικών 
πολιτικών ορισµένων υποψήφιων χωρών και, αφετέρου λόγω των επιπτώσεων της 
αγοράς και των επενδύσεων από τα κράτη µέλη, και ζητεί, κατά συνέπεια, από την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τα κριτήρια διαρθρωτικής ενίσχυσης, µε στόχο να 
διασφαλίσει την κατάλληλη ενίσχυση των µειονεκτουσών περιφερειών τόσο στις 
υποψήφιες χώρες όσο και στα υφιστάµενα κράτη µέλη· ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση τη διατήρηση των υφιστάµενων κριτηρίων συνοχής που ισχύουν για τους 
∆εκαπέντε, ανεξαρτήτως των στατιστικών αλλαγών που θα επιφέρει η διεύρυνση όσον 
αφορά το µέσο εισόδηµα στην ΕΕ· 

 
99. επισηµαίνει ότι όλες οι υποψήφιες χώρες είναι πρόθυµες να υλοποιήσουν πλήρως το 

κοινοτικό κεκτηµένο κατά τη στιγµή της προσχώρησης· επισηµαίνει ωστόσο ότι η 
διαδικασία αναλυτικής εξέτασης (screening) αποκάλυψε σοβαρές αδυναµίες όσον 
αφορά την έλλειψη στατιστικών δεδοµένων εκ µέρους ορισµένων υποψήφιων χωρών 
και την έλλειψη καθορισµού στατιστικών µονάδων, και, ακόµη σοβαρότερα, όσον 
αφορά τις αναγκαίες διοικητικές ικανότητες για την αποτελεσµατική χρησιµοποίηση 
των χρηµατοδοτικών πόρων των διαρθρωτικών ταµείων· ζητεί, κατά συνέπεια, από την 
Επιτροπή να λάβει ιδιαίτερα υπόψη την κατάσταση αυτή στο πλαίσιο της 
προενταξιακής στρατηγικής· 

 
100. ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες να εξακολουθήσουν τη διαδικασία αποκέντρωσης και 

περιφερειοποίησης και να συνεχίσουν την περιφερειακή συνεργασία λαµβάνοντας 
δεόντως υπόψη την δηµιουργία και ενίσχυση φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης µε στόχο 
την επίτευξη διοικητικών δοµών που θα είναι κοντά στον πολίτη· σ' αυτό το πλαίσιο 
ζητεί από την Επιτροπή και από τις υποψήφιες χώρες να αναπτύξουν τη 
διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία τόσο µεταξύ αυτών των χωρών όσο και 
µεταξύ των χωρών αυτών και των γειτονικών τους χωρών της ΕΕ, έτσι ώστε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να δροµολογήσει προγράµµατα που θα ωθήσουν τις υποψήφιες 
χώρες να ενισχύσουν την περιφερειακή τους συνεργασία· 

101. προτρέπει τις υποψήφιες χώρες να ενισχύσουν µε αποφασιστικό τρόπο τις διοικητικές 
δοµές που είναι επιφορτισµένες µε την εφαρµογή της περιφερειακής πολιτικής (εθνικές 
περιφερειακές πολιτικές και κοινοτική προενταξιακή ενίσχυση), κυρίως δε να 
προωθήσουν την προπαρασκευαστική κατάρτιση και τη µεταφορά γνώσεων, µε στόχο 
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την άµεση υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου µετά τη διεύρυνση και την ταχεία 
εφαρµογή των προγραµµάτων των διαρθρωτικών ταµείων σύµφωνα µε τους κανόνες 
της ΕΕ όσον αφορά τον προγραµµατισµό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την 
οικονοµική διαχείριση και τον έλεγχο· 

 
102. θεωρεί την ενισχυµένη προενταξιακή προσέγγιση ως αρχική βάση προκειµένου να 

προετοιµασθούν οι υποψήφιες χώρες για τη διεύρυνση και υπογραµµίζει τη 
σπουδαιότητα της περαιτέρω ανάπτυξης της συνιστώσας της «δηµιουργίας θεσµών» 
στο πλαίσιο του προγράµµατος PHARE, µε στόχο να συµπεριληφθούν το τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο στα µέτρα οικοδόµησης θεσµών· ενθαρρύνει τις διοικήσεις των 
υποψήφιων χωρών, και ιδιαίτερα εκείνες που ήδη επωφελούνται από τα διαρθρωτικά 
ταµεία, και των κρατών µελών, να συµµετάσχουν πλήρως σ' αυτές τις δραστηριότητες 
που είναι σχεδιασµένες για να εξασφαλίσουν βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων, 
µεταφορά γνώσεων και απόκτηση πείρας στην προσαρµογή και υλοποίηση του 
κοινοτικού κεκτηµένου· 

 
103. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι σηµερινές δηµοσιονοµικές προοπτικές 

ενδέχεται να µην επαρκέσουν για να αντιµετωπισθούν οι προκλήσεις που θέτουν η 
περιφερειακή πολιτική και η οικονοµική και κοινωνική συνοχή της διευρυµένης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων 
προόδου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο που εκπονούνται σε 
περιφερειακή δράση, να αναφέρει αν και κατά πόσον τα χρηµατοδοτικά µέσα 
χρησιµοποιήθηκαν σωστά στα κράτη της διεύρυνσης, κατά τρόπον ώστε, µε τη σωστή 
τους διάθεση, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων να χρησιµοποιηθούν προκειµένου 
να αυξηθεί η προενταξιακή ενίσχυση µε στόχο να αντιµετωπισθούν ταχύτερα οι 
ανάγκες επενδύσεων στις υποδοµές των υποψήφιων χωρών και να εξοικειωθούν οι 
υποψήφιες χώρες µε την απορρόφηση χρηµατοδοτικών πόρων που σταδιακά θα 
αυξάνονται έως το επίπεδο που προβλέπεται µετά την προσχώρηση· οι πιστώσεις που 
αναφέρονται στην προενταξιακή βοήθεια προς την Κύπρο και τη Μάλτα πρέπει να 
µεταφερθούν από το κεφάλαιο 4 (Εξωτερικές σχέσεις) στο κεφάλαιο 7 (Προενταξιακή 
βοήθεια) του κοινοτικού προϋπολογισµού, ούτως ώστε να υπάρξει οµοιογένεια στις 
ισχύουσες διατάξεις µε όλες τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες καθώς και ισότιµη 
αντιµετώπιση· 

 
104. προτρέπει την Επιτροπή να προβαίνει σε αυστηρό έλεγχο της εφαρµογής των 

προενταξιακών προγραµµάτων, ιδίως δε του ISPA, ούτως ώστε να εποπτεύσει τη 
χρησιµοποίηση των διαρθρωτικών πόρων στα υποψήφια κράτη µετά την ένταξη και, 
στο πλαίσιο αυτό, να αξιοποιήσει την πείρα που αποκτήθηκε µε την επανένωση της 
Γερµανίας· 
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105. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να συνεκτιµηθεί η προοπτική για την ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού χώρου (ESDP) κατά τη διαδικασία διεύρυνσης, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας, και να συνδεθεί σαφώς µε την περιφερειακή πολιτική ενόψει της 
µεταρρύθµισης των διαρθρωτικών ταµείων το 2006, προκειµένου να δοθεί η κατάλληλη 
απάντηση στις αναπτυξιακές ανάγκες της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητεί δε, 
στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να αναλύσει τις επιπτώσεις των διευρύνσεων στην 
απασχόληση, τη συνοχή και την οικονοµική µετανάστευση, ώστε να καταστεί δυνατή η 
έγκαιρη λήψη µέτρων για την αποφυγή περιφερειακών ανισοτήτων· 

 
106. αναµένει τη δεύτερη έκθεση για τη συνοχή στα τέλη του 2000, προκειµένου, µε βάση 

την έκθεση αυτή και από κοινού µε την Επιτροπή, να αντλήσει διδάγµατα σχετικά µε 
τους περαιτέρω χειρισµούς στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή µετά 
τη διεύρυνση· 

 
∆ιεύρυνση και µεταφορές και τουρισµός 
 
Γενικά 
 
107. καλεί τις υποψήφιες για ένταξη χώρες να δηµιουργήσουν το ταχύτερο δυνατόν, µια 

αποτελεσµατική διοικητική υποδοµή, η οποία θα καταστήσει δυνατή την εφαρµογή 
στην πράξη του κατά τον χρόνο της προσχωρήσεως πλήρως υιοθετηθέντος κοινοτικού 
κεκτηµένου (διατάξεις στον τεχνικό, φορολογικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τοµέα 
καθώς και στον τοµέα της ασφάλειας) καθώς και τον έλεγχο της εφαρµογής του. 
Μεταβατικές περίοδοι και εξαιρετικές ρυθµίσεις θα πρέπει, στο βαθµό που κρίνονται 
απαραίτητες, να έχουν βραχεία διάρκεια, να είναι επακριβώς καθορισµένες, 
απαραίτητες και δικαιολογηµένες. Όσον αφορά τις διατάξεις στους τοµείς του 
περιβάλλοντος και της ασφάλειας, δεν προβλέπεται η θέσπιση µεταβατικών περιόδων. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις εταιρικές σχέσεις, µέσω των οποίων υπάλληλοι 
µε εµπειρία από τα κράτη µέλη θα συνδράµουν τις υποψήφιες για ένταξη χώρες· 

 
108. υπογραµµίζει την αναγκαιότητα της υλοποιήσεως και επεκτάσεως των διευρωπαϊκών 

δικτύων, µε τη βοήθεια των οποίων οι υποψήφιες για ένταξη χώρες θα αποκτήσουν 
πρόσβαση σε µια σύγχρονη υποδοµή µεταφορών και προτείνει να ληφθεί στο πλαίσιο 
αυτό ως βάση η έκθεση TINA· τονίζει εξάλλου ότι στόχος της ΕΕ παραµένει η 
ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας µειονεκτουσών περιοχών µέσω της βελτιώσεως 
των διευρωπαϊκών δικτύων, µε την καλύτερη δυνατή σύνδεσή τους µε τα εθνικά και 
περιφερειακά δίκτυα µεταφορών· υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό να δοθεί 
προτεραιότητα στο έργο της ασφάλειας των µεταφορών στις υποψήφιες χώρες· 

 
109. επιδοκιµάζει τη διάθεση κονδυλίων, που προβλέπονται στο πλαίσιο των προγραµµάτων 

PHARE, ISPA και άλλων προγραµµάτων στήριξης της ΕΕ και ζητεί, επίσης, στο 
πλαίσιο αυτό, τη στήριξη των ΜΜΕ, γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι για τη διεύρυνση των 
υποδοµών θα απαιτηθεί σηµαντική αύξηση του όγκου των επενδύσεων, για την 
επίτευξη της οποίας θα κληθούν να συµβάλουν, µεταξύ άλλων, κυρίως ιδιώτες 
επενδυτές και συµπράξεις µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα· απαιτείται για 
το λόγο αυτό να αναθεωρηθεί η χρηµατοδοτική στρατηγική που έχει εφαρµοσθεί έως 
σήµερα· 

 
Οδικές µεταφορές 
 
110. καλεί την Επιτροπή, κατά πρώτο λόγο, να διασφαλίσει, στον τοµέα των οδικών 
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εµπορευµατικών µεταφορών, ότι, σε περίπτωση ένταξης κάποιου κράτους 
εφαρµόζονται σε αυτό πραγµατικά οι κοινοτικές διατάξεις του εργατικού, κοινωνικού 
και φορολογικού δικαίου και, κατά δεύτερο λόγο, να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και 
στο Συµβούλιο προτάσεις σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους, κατά τη στιγµή της 
ένταξης, µπορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες να 
αποφευχθούν διαταράξεις της αγοράς που οφείλονται στις διαφορές που, πιθανόν, 
εξακολουθούν να υφίστανται, όσον αφορά το µισθολογικό και το µη µισθολογικό 
κόστος της εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξακριβωθεί, κατά πόσο οι 
µεταβατικές διατάξεις µπορούν, µετά την ένταξη, να είναι χρήσιµες και κατάλληλες 
τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τα επιµέρους κράτη µέλη.  Στο 
απαιτούµενο πρότυπο σταδιακής ελευθέρωσης πρέπει να περιορίζονται, κατά το 
δυνατόν, οι κοινωνικές εντάσεις στα κράτη µέλη και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες. 
Η συνολική ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών πρέπει να αποσκοπεί πριν και µετά την 
ένταξη των υποψήφιων χωρών, κυρίως, στη µέγιστη δυνατή αύξηση του ποσοστού των 
εµπορευµατικών µεταφορών που πραγµατοποιούνται µέσω σιδηροδρόµου, χωρίς, 
ωστόσο να αποκλείεται, ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια µεταβατικών περιόδων, η θέσπιση 
ειδικών κανόνων διέλευσης· 

 
Σιδηροδροµικές µεταφορές 
 
111. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες να αποδώσουν 

µείζονα σηµασία στις σιδηροδροµικές µεταφορές στην Ευρώπη, χάριν µιας 
φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής µεταφορών· µε τη λήψη µέτρων της ΕΕ καθώς και των 
υποψηφίων για ένταξη χωρών πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ούτως ώστε η 
υπάρχουσα σιδηροδροµική υποδοµή στις υποψήφιες για ένταξη χώρες να 
χρησιµοποιηθεί και επεκταθεί µε ορθολογικό τρόπο για να µπορέσει να αντεπεξέλθει 
και στη νέα µεγαλύτερη ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά· εν προκειµένω, η προσοχή 
πρέπει κυρίως να εστιασθεί στη διαλειτουργικότητα των σιδηροδροµικών δικτύων· 
επιπλέον, ζητεί την αναδιάρθρωση των σιδηροδροµικών εταιριών σε εκείνες τις χώρες, 
στις οποίες αυτό δεν έχει ακόµη πραγµατοποιηθεί, ούτως ώστε να διασφαλισθεί µια 
δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην υποδοµή· 

 
∆ιατροπικές µεταφορές 
 
112. καλεί την Επιτροπή να αποδώσει µεγαλύτερη σηµασία στις διατροπικές µεταφορές, η 

οποία θα καθιστά δυνατό τον εκάστοτε ευνοϊκότερο και φιλικότερο για περιβάλλον 
συνδυασµό των διαφόρων µέσων µεταφοράς· τα εµπόδια που υπονοµεύουν το 
διατροπικό αυτό σύστηµα (έλλειψη διεπαφών και συντονισµού των µέσων µεταφοράς) 
πρέπει να καταργηθούν· 
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Εσωτερικές πλωτές µεταφορές 
 
113. συνιστά όπως οι εσωτερικές πλωτές µεταφορές ενσωµατωθούν σε µεγαλύτερο βαθµό 

στους πανευρωπαϊκούς διαδρόµους. Οι εσωτερικοί λιµένες θα πρέπει να επεκταθούν 
και να αποτελέσουν κοµβικά σηµεία όλων των µέσων µεταφοράς. Ειδικότερα ο 
∆ούναβης, ο οποίος αποτελεί σηµαντικό συνδετικό κρίκο µεταξύ Βόρειας και ∆υτικής 
Ευρώπης αφενός και της Μαύρης Θάλασσας αφετέρου, καθώς και άλλων σηµαντικών 
πλωτών οδών στις διασυνοριακές µεταφορές, πρέπει, µακροπρόθεσµα, να ενσωµατωθεί 
εξ ολοκλήρου και, κατά συνέπεια, και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες, στα 
διευρωπαϊκά δίκτυα· είναι επίσης αναγκαίο, στο πλαίσιο του προγράµµατος ΙSΡΑ, να 
διατεθούν κονδύλια για την επέκταση των εσωτερικών πλωτών οδών· 

 
Θαλάσσιες µεταφορές 
 
114. θεωρεί απαραίτητο, µε την προοπτική της δηµιουργίας του µεγαλύτερου στόλου σε 

διεθνές επίπεδο, να υποστηριχθεί τόσο η δηµιουργία µιας σύγχρονης διοικήσεως του 
κράτους της σηµαίας όσο και η θέσπιση ενός αποτελεσµατικού ελέγχου του κράτους 
του λιµένα και τονίζει µε έµφαση ότι είναι αναγκαία η καθιέρωση υψίστων 
προδιαγραφών ασφάλειας και περιβάλλοντος· 

 
Εναέριες µεταφορές 
 
115. ζητεί, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το αεροπλάνο αποτελεί το ασφαλέστερο 

µέσον µεταφοράς, κατά πρώτο λόγο, την ταχεία υιοθέτηση, εκ µέρους των υποψηφίων 
για ένταξη χωρών, των µέτρων για αποτελεσµατικότερο έλεγχο του εναέριου χώρου 
που αναµένεται να θεσπίσει η ΕΕ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και, κατά 
δεύτερο λόγο, την άµεση συµµετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας για 
τις Εναέριες Μεταφορές (EASA), η οποία, επί του παρόντος, βρίσκεται στο στάδιο 
συγκρότησής της· 

 
Τουρισµός 
 
116. καλεί τα κράτη µέλη και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες να αποδώσουν µεγαλύτερη 

σηµασία στον τουρισµό, ούτως ώστε η Ευρώπη να παραµείνει επικεφαλής στον τοµέα 
του τουρισµού, λαµβανοµένου υπόψη του µεγάλου οικονοµικού δυναµικού του κλάδου 
αυτού και ενόψει των ευεργετικών συνεπειών του για την αγορά εργασίας· ενθαρρύνει 
επιπλέον τα υποψήφια για ένταξη κράτη να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά και στον 
τοµέα του τουρισµού εκείνα τα προενταξιακά µέσα τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεσή 
τους στο πλαίσιο των προγραµµάτων PHARE, ISPA, SAPARD ή INTEREG· ο 
τουρισµός απαιτεί αποτελεσµατικότερο συντονισµό µε άλλους τοµείς πολιτικής και 
ιδιαίτερα µε την πολιτική µεταφορών. 
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Ίσες ευκαιρίες και διεύρυνση 
 
117. επισηµαίνει ότι η έγκριση του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα της ισότητας µεταξύ 

ανδρών και γυναικών αποτελεί απαράγραπτη προϋπόθεση για την προσχώρηση, 
δεδοµένου ότι πρόκειται κυρίως για θέµα που αποτελεί συνιστώσα των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου, καθώς και ότι το θέµα της αναγκαίας διαµόρφωσης θεσµών στον τοµέα 
αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο για την πλήρη εφαρµογή του κεκτηµένου· ζητεί από την 
Επιτροπή να επιµείνει, κατά τις διαπραγµατεύσεις της µε τις υποψήφιες χώρες στην 
πλήρη εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα των δικαιωµάτων των 
γυναικών και των ίσων ευκαιριών, και να εξασφαλίσει την όσο το δυνατό µεγαλύτερη 
συµµετοχή αυτών των χωρών και των αντιστοίχων ΜΚΟ έως την ένταξη, στις 
τρέχουσες και τις µελλοντικές εξελίξεις σε αυτόν τον τοµέα πολιτικής· 

 
118. ζητεί από τις κυβερνήσεις όλων των υποψήφιων χωρών να παράσχουν επακριβή 

ενηµέρωση ή να επιβεβαιώσουν ως προς το νοµοθετικό χρονοδιάγραµµα τους για τη 
µεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρµογή των επιµέρους οδηγιών, και να 
θεσπίσουν νοµοθεσία για τις ίσες ευκαιρίες και τη µη εισαγωγή διακρίσεων, η οποία θα 
πρέπει να συνοδεύεται από τους κατάλληλους µηχανισµούς εφαρµογής· συνιστά 
σχετικά να ενισχυθεί ο κοινοβουλευιτκός διάλογος µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων της Ένωσης και εκείνων των υποψηφίων 
χωρών·  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επαρκή εµπειρογνωµοσύνη και 
οικονοµικά µέσα, εφόσον χρειάζονται, ώστε να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία 
εφαρµογής και υλοποίησης· 

 
119. ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει, και να συνδράµει σε αυτό, τις κυβερνήσεις όλων 

των υποψηφίων χωρών να θεσπίσουν διαδικασίες για τη συλλογή και διάδοση 
στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τα δύο φύλα, ανάλογες προς εκείνες που 
χρησιµοποιούνται στην ΕΚ, προκειµένου να υπάρξει αυξηµένη συνειδητοποίηση των 
προβληµάτων και να καταστεί ευχερέστερη η σύγκριση· παράλληλα, θα χρησιµεύσουν 
για µια συγκριτική αξιολόγηση µε στόχο τη βελτίωση· 

 
120. ζητεί από τις κυβερνήσεις των υποψηφίων κρατών να βελτιώσουν την πραγµατική 

πρόσβαση των γυναικών στην ενηµέρωση για τα νόµιµα δικαιώµατά τους και να 
ενθαρρύνουν τις γυναίκες στις υποψήφιες χώρες να προασπίζουν και να διεκδικούν τα 
δικαιώµατά τους ενώπιον των δικαστηρίων, µε στόχο τη δηµιουργία στέρεης 
νοµολογίας σε θέµατα ισότητας, καθώς επίσης να µεριµνήσουν για τη µεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση του δικαστικού σώµατος, των δικηγόρων και των νοµικών 
συµβούλων, των πολιτικών και του κοινού για τα εν λόγω θέµατα· 

 
121. ζητεί από τις κυβερνήσεις όλων των υποψήφιων χωρών να ενθαρρύνουν και να 

υποστηρίξουν την ανάπτυξη µιας ενεργού κοινωνίας των πολιτών, 
συµπεριλαµβανοµένων γυναικείων ΜΚΟ, π.χ. µέσω προγραµµάτων ενηµέρωσης και 
εκπαίδευσης για τα διεθνή πρότυπα προστασίας των δικαιωµάτων της γυναίκας· 
προτρέπει την Επιτροπή να λάβει όλα τα δυνατά µέτρα προκειµένου να διασφαλισθεί η 
συνεργασία µεταξύ των ΜΚΟ στην ΕΚ και στις υποψήφιες χώρες και η συµµετοχή των 
τελευταίων στην προενταξιακή διαδικασία· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και 
υποστηρίξει ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ υποψηφίων χωρών και κρατών µελών 
της ΕΕ συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλαγών σε επίπεδο συνδικάτων και 
οργανώσεων, προκειµένου να έλθουν σε επαφή τα άτοµα που µοιράζονται τις ίδιες 
ανησυχίες, πράγµα που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν αλληλοκατανόηση και να 
επωφεληθούν περισσότερο από τις αµοιβαίες εµπειρίες τους· 
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122. καλεί όλους τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς στις υποψήφιες χώρες να 

εξασφαλίζουν την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) σε 
ολόκληρο το φάσµα των πολιτικών, κατά τρόπο ώστε τα γυναικεία θέµατα να µην 
αντιµετωπίζονται µεµονωµένα, αλλά ενταγµένα σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής 
και οικονοµικής ζωής· καλεί τις κυβερνήσεις των υποψηφίων χωρών να θεσπίσουν ή να 
ενισχύσουν τους επονοµαζόµενους «εθνικούς µηχανισµούς» [πρβλ. πλατφόρµα δράσης 
του Πεκίνου και έγγραφο αποτελεσµάτων Πεκίνο +5] µε σκοπό να τονώσουν και να 
παρακολουθήσουν αυτή τη διάσταση του φύλου· 

 
123. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους στις υποψήφιες χώρες να θεσπίσουν και να 

διασφαλίσουν πολιτικές και καλές πρακτικές απασχόλησης οι οποίες βασίζονται στην 
ισότητα των δύο φύλων και τις ίσες ευκαιρίες, ιδίως όσον αφορά την ίση αµοιβή της 
εργασίας ίσης αξίας για άνδρες και γυναίκες· ζητεί από την Επιτροπή να 
διαπραγµατευθεί µε την UΝΙCΕ και άλλες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών 
έναν κώδικα συµπεριφοράς για τις επιχειρήσεις της ΕΚ που λειτουργούν στις εν λόγω 
χώρες· 

 
124. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει ενεργά όλες τις υποψήφιες χώρες να συµµετάσχουν 

σε κοινοτικά προγράµµατα για τις ίσες ευκαιρίες, και ιδιαίτερα στο µελλοντικό 
πρόγραµµα πλαίσιο για την κοινοτική στρατηγική στον τοµέα ισότητας των δύο φύλων 
(2001-2005) καθώς και στα προγράµµατα SΤΟΡ και DΑΡΗΝΕ για την καταπολέµηση 
της βίας κατά των γυναικών· 

 
125. ζητεί από τις κυβερνήσεις όλων των υποψήφιων χωρών να υιοθετήσουν και να 

εφαρµόσουν µια συνολική στρατηγική απασχόλησης που να χαρακτηρίζεται από 
ευαισθησία στο θέµα της ισότητας των δύο φύλων, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι 
διακρίσεις λόγω φύλου και ο (οριζόντιος και κάθετος) διαχωρισµός µεταξύ των δύο 
φύλων στην αγορά εργασίας, ενώ θα περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών 
(δηµόσιων ή ιδιωτικών) που θα διευκολύνουν το συνδυασµό επαγγελµατικής και 
οικογενειακής ζωής, ιδιαίτερα στον τοµέα της οργάνωσης της φύλαξης των παιδιών, 
καθώς και κατάλληλη επαγγελµατική κατάρτιση· 

 
126. ζητεί από τις κυβερνήσεις όλων των υποψήφιων χωρών να εφαρµόσουν µέτρα και 

νόµους για να εξαλειφθεί κάθε µορφή σωµατεµπορίας γυναικών και να αντιµετωπισθεί 
το θέµα της ενδοοικογενειακής βίας, συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας κατά του 
βιασµού στο πλαίσιο του έγγαµου βίου, εις βάρος των γυναικών· καλεί τις κυβερνήσεις 
όλων των υποψήφιων χωρών και την Επιτροπή να προωθήσουν την εκπαίδευση και την 
ευαισθητοποίηση του αστυνοµικού και του δικαστικού σώµατος στα θέµατα αυτά, να 
υποστηρίξουν τις ΜΚΟ που αγωνίζονται κατά της σωµατεµπορίας τόσο στις υποψήφιες 
χώρες όσο και στην ΕΕ, καθώς και να ενισχύσουν τη συνεργασία µεταξύ ΕΕ και 
υποψήφιων χωρών, προβλέποντας επίσης επαρκή οικονοµικά µέσα µε σκοπό τη 
διευκόλυνση αυτής της συνεργασίας· 

127. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την 
Επιτροπή καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών µελών και τα κοινοβούλια και τις 
κυβερνήσεις των υποψηφίων χωρών µε τις οποίες έχουν αρχίσει οι διαπραγµατεύσεις 
προσχώρησης. 
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Μέρος 2: Περιλήψεις διαδικασίας και αιτιολογικές εκθέσεις των συµµετοχών 
των επιτροπών που είχαν εξουσιοδοτηθεί να εκπονήσουν εκθέσεις 
πρωτοβουλίας 

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

Εισηγητής: Elmar Brok 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΟΥ 
ΕΙΧΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΘΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ: 
 
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ����. 4 
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ����... 12 
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ���������������������������.. 13 
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ����...  21 
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ������������������������� 23 
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ �������54 
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ��������������������������� 63 
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΣΕΣ  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ���������������������������... 81 
 

Η πρόταση ψηφίσµατος δηµοσιεύεται χωριστά στο µέρος 1 
 
Οι γνωµοδοτήσεις δηµοσιεύονται χωριστά στο µέρος 3 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
  
 
Εισηγητής: Pervenche Berès 

Περίληψη της διαδικασίας 

Κατά τη συνεδρίαση της 23ης Νοεµβρίου 1999,  η Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής 
Πολιτικής όρισε εισηγητή τον κ. Pervenche Berès. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 21 Μαρτίου, 24 Μαΐου, 10 Ιουλίου και 29 Αυγούστου 2000, η 
επιτροπή εξέτασε εξέτασε το σχέδιο συµµετοχής στη γενική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά την τελευταία από τις συνεδριάσεις αυτές, η επιτροπή ενέκρινε 10 παραγράφους προς 
ενσωµάτωση στην πρόταση ψηφίσµατος µε 31 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά και 4 αποχές. 
 
Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: William Abitbol, ασκών την προεδρία και 
αντιπρόεδρος· José Manuel Garcia-Margallo y Marfil και Ιωάννης Θεωνάς αντιπρόεδροι· 
Pervenche Berès εισηγητής· Richard A. Balfe, Luis Berenguer Fuster, Hans Blokland, hans 
Udo Bullmann, Martin Callanan (αναπλ. Alejandro Agag Longo), Richard Graham Corbett 
(αναπλ. Simon Francis Murphy), Benedetto Della Vedova, Harald Ettl (αναπλ. Christa 
Randzio-Plath), Jonathan Evans, Göran Färm (αναπλ. Peter William Skinner), Ingo Friedrich 
(αναπλ. Othmar Karas), Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Christopher 
Huhne, Pierre Jonckheer, Γιώργος Κατηφόρης, Piia-Noora Kauppi, Gorka Knörr Borràs, 
Werner Langen (αναπλ. Alain Madelin), Alain Lipietz, Astrid Lulling, Karla M.H. Peijs 
(αναπλ. Ιωάννη Μαρίνου), Fernando Pérez Royo, Joyhn Purvis (αναπλ. Marianne L.P. 
Thyssen), Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Amalia Sartori, Olle Chmidt, Charles 
Tannock, Helena Torres Marques, Bruno Trentin, Jaime Valdivielso de Cué (αναπλ. José 
Javier Pomés Ruiz), Theresa Villiers, Karl von Wogau 
 
Η συµµετοχή της επιτροπής στη συνολική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, 
Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής στις 30 Αυγούστου 2000. 

Οι παράγραφοι που ενέκρινε η Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής 
Πολιτικήςαντιστοιχούν στις παραγράφους 27 έως και 36 της πρότασης ψηφίσµατος. 
 
  
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέσω αυτής η διεύρυνση της Οικονοµικής και 
Νοµισµατικής Ένωσης εισήλθε από την άνοιξη του 2000 σε µία καθοριστική φάση, ύστερα 
από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι του ∆εκεµβρίου του 1999. 
∆ιαπραγµατεύσεις έχουν πλέον αρχίσει µε όλες τις υποψήφιες χώρες, δηλαδή µε 12 χώρες, 
δεδοµένου ότι αναγνωρίστηκε και στην Τουρκία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας. 
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Ο ρυθµός µε τον οποίο θα προσεγγίζονται τα διάφορα κεφάλαια των διαπραγµατεύσεων θα 
είναι ιδιαίτερος για κάθε χώρα, ούτως ώστε, πέρα από τις έξι χώρες που έχουν ήδη αρχίσει 
διαπραγµατεύσεις από το 1998 και που αποτελούν τη λεγόµενη Οµάδα του Λουξεµβούργου, 
δηλαδή την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία 
και την Κύπρο, ενδέχεται να αποτελέσουν τµήµα της πρώτης διεύρυνσης και άλλες 
υποψήφιες χώρες. 
 
Οι απαιτούµενες πριν από τη διεύρυνση αναπροσαρµογές θεσµικών οργάνων και µηχανισµών 
της Ένωσης αναµένεται να ρυθµιστούν από τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη της οποίας οι 
εργασίες συνεχίζονται. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι όλοι οι πολιτικοί κύκλοι και η κοινή 
γνώµη έχουν πλήρως αντιληφθεί τα διακυβεύµατα και τις στρατηγικές επιλογές της 
διεύρυνσης. 
 
Οι κοινοτικές χρηµατοοικονοµικές ενισχύσεις, τα προγράµµατα PHARE, ISPA και 
SAPARD, θα πρέπει να αυξηθούν σηµαντικά και γρήγορα, ανάλογα µε τις εντάξεις, από 
0,04% σε 0,25% περίπου του κοινοτικού ΑΕΠ έως το έτος 2006. 
 
Οι προϋποθέσεις της ένταξης καθορίστηκαν από το Συµβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993. 
Εξακολουθούν να ισχύουν: θεσµική σταθερότητα και σεβασµός των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου, ύπαρξη µιας πραγµατικής οικονοµίας αγοράς, ικανότητα αντοχής στις πιέσεις του 
ανταγωνισµού και ανάληψη όλων των υποχρεώσεων της Οικονοµικής και Νοµισµατικής 
Ένωσης που απορρέουν από την αποδοχή του κοινοτικού κεκτηµένου. 
 
Η τελευταία αυτή λοιπόν πτυχή θα εξετασθεί στην παρούσα έκθεση. Υπό ποιες συνθήκες θα 
πραγµατοποιηθεί το πέρασµα στο ευρώ; Αυτό είναι το βασικό ερώτηµα που µας τίθεται. 
Πράγµατι, µετά την ένταξή τους οι υποψήφιες χώρες θα βρεθούν σε κατάσταση ταυτόσηµη 
µε αυτήν των κρατών µελών πριν από την είσοδό τους στο τρίτο στάδιο της Οικονοµικής και 
Νοµισµατικής Ένωσης. 
 
1. Η αναγκαιότητα ενός σφαιρικού πολιτικού σχεδίου  
 
Η Νοµισµατική Ένωση δεν είναι µια απλή νοµισµατική ζώνη, όπως και η ΕΕ δεν είναι µια 
απλή ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Πέραν ενός οικονοµικού χώρου, η κοινοτική οικοδόµηση 
ανταποκρίνεται σε ένα ορισµένο κοινωνικό πρότυπο µε συνέπειες κυρίως στον τοµέα των 
κοινωνικών πολιτικών. Όµως, οι περισσότερες υποψήφιες χώρες είναι περισσότερο 
καθυστερηµένες σε όρους ΑΕγχΠ ανά κάτοικο σε σύγκριση µε τον κοινοτικό µέσο όρο κατά 
την ένταξή τους από όσο ήταν η Ιρλανδία το 1973 ή η Πορτογαλία το 1986, µε 58% και 60% 
του κοινοτικού µέσου όρου της εποχής, αντιστοίχως. Η ΟΝΕ είναι ένας µηχανισµός χωρίς 
επιστροφή και προϋποθέτει την ενσυνείδητη προσχώρηση της κοινής γνώµης σε διάφορες 
µεταβιβάσεις κυριαρχίας, τις οποίες είναι ανάγκη να αναδεχθούν πλήρως και να εξηγήσουν οι 
πολιτικοί υπεύθυνοι και οι κοινωνικοί εταίροι στις χώρες αυτές.  
 
Οποιαδήποτε προοπτική παρέκκλισης των υποψήφιων χωρών από την ΟΝΕ αποκλείστηκε εξ 
αρχής από το Συµβούλιο και την ΕΤΕ. Έως ότου αποτελέσουν τµήµα του ευρώ, οι χώρες 
αυτές θα διατηρήσουν την ιδιαίτερη νοµισµατική πολιτική τους, η δε συµµετοχή τους στο 
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών θα είναι περιορισµένη, όπως προβλέπει η 
Συνθήκη για τις χώρες στις οποίες έχει αναγνωρισθεί παρέκκλιση. Ακόµη και αν 
αντιπροσωπεύονται στο Γενικό Συµβούλιο της ΕΚΤ δεν θα είναι υποχρεωµένες να 
µεταβιβάσουν συναλλαγµατικά διαθέσιµα ή να αποδεσµεύσουν το µερίδιό τους στο κεφάλαιο 
της ΕΚΤ. Οι κεντρικές τους τράπεζες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να σέβονται το 
στόχο της σταθερότητας τιµών, η δε συναλλαγµατική πολιτική να ασκείται ως θέµα κοινού 
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ενδιαφέροντος. 
 
2. Σύγκλιση και σταθερότητα: αριστοποίηση της συνάρθρωσης µεταξύ 

πραγµατικής και ονοµαστικής σύγκλισης 
 
Από χρονολογική άποψη, η ένταξη εξαρτάται κατ' αρχάς από την τήρηση των οικονοµικών 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης � τη δυνατότητα αντοχής στην πίεση του ανταγωνισµού και την 
ύπαρξη µιας πραγµατικής οικονοµίας της αγοράς � προκειµένου να εξασφαλίζεται υψηλός 
βαθµός πραγµατικής και διαρθρωτικής σύγκλισης πριν από την έναρξη της 
προπαρασκευαστικής φάσης για την υιοθέτηση του ευρώ, η οποία θα χαρακτηρίζεται από το 
στόχο της τήρησης των κριτηρίων του Μάαστριχτ. Σύµφωνα µε την κοινοτική αρχή της ίσης 
µεταχείρισης, για τα νέα κράτη µέλη θα πρέπει να εφαρµοστούν τα ίδια κριτήρια και οι ίδιες 
διαδικασίας ερµηνείας µε αυτά που χρησιµοποιήθηκαν για τους πρώτους συµµετασχόντες 
στο ευρώ. 
 
∆ιαπιστώνεται πάντως ότι η µέριµνα της δηµοσιονοµικής αυστηρότητας, του 
αποπληθωρισµού και της πρόσδεσης της ισοτιµίας βρίσκονται ήδη στον πυρήνα των 
επιλογών της οικονοµικής πολιτικής των περισσότερων από τις χώρες αυτές, ενώ η φάση της 
ένταξης στην ΕΕ θα αποτελέσει ένα όχι αµελητέο οικονοµικό σοκ, πηγή ιδιαίτερων εντάσεων 
και περιορισµών, το µέγεθος των οποίων είναι δύσκολο να υπολογισθεί. Οι γνώµες για τα 
οφέλη και τους κινδύνους, αντιστοίχως, µιας πιθανής ονοµαστικής σύγκλισης παραµένουν 
έντονα διχασµένες. 
 
Αποπληθωρισµός και πρόσδεση ισοτιµίας δηµιουργούν ένα πλαίσιο σταθερότητας ευνοϊκό 
για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, µε τον περιορισµό των αβεβαιοτήτων των οικονοµικών 
παραγόντων, χάρις στον "ενάρετο κύκλο" που προκαλείται από τη µείωση των επιβαρύνσεων 
για την κάλυψη κινδύνων και των επιτοκίων· επίσης, ο υψηλός βαθµός εµπορικής 
ενσωµάτωσης στη ζώνη του ευρώ των πλησιέστερων από γεωγραφική άποψη χωρών 
φαίνεται να δικαιολογεί µια πρόωρη ονοµαστική πρόσδεση των νοµισµάτων τους στο ευρώ. 
Όµως, δεν πρέπει να υποτιµούνται οι αρνητικές γι' αυτές συνέπειες µιας πιθανής έντονης 
ανατίµησης του ευρώ στο εγγύς µέλλον. 
 
Ένας ορισµένος ρυθµός αύξησης των τιµών ο οποίος θα διευκολύνει την αναπροσαρµογή των 
σχετικών τιµών, καθώς και κάποια ελαστικότητα των ισοτιµιών, ενδέχεται να 
εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πραγµατικής 
σύγκλισης. Για την ικανοποίηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, µεσοπρόθεσµα, µία 
σταδιακή αλλά σταθερή και κανονική πρόοδος θα είναι περισσότερο αξιόπιστη και, 
εποµένως, προτιµότερη από µια επιταχυµένη διαδικασία διακοπτόµενη από κρίσεις. 
Μολονότι η εύλογη επιθυµία των περισσότερο προηγµένων υποψήφιων χωρών είναι να 
ενταχθούν το ταχύτερο στο ευρώ, θα πρέπει προηγουµένως να θεµελιώσουν µακροπρόθεσµα 
την αξιοπιστία των νοµισµάτων τους, χωρίς να υποτιµούν την οικονοµική πρόκληση που θα 
δηµιουργήσει το σοκ της ανάληψης του κοινοτικού κεκτηµένου τον πρώτο ή τα δύο πρώτα 
χρόνια µετά την ένταξη. Θεωρητικά, οι πρώτες εντάξεις στο ευρώ θα µπορούσαν να 
πραγµατοποιηθούν δύο χρόνια µετά την ένταξη των υποψήφιων χωρών στην ΕΕ. Από την 
πλευρά τους, οι επικεφαλής της ΕΚΤ κάνουν λόγο για "µια δεκαετία" από σήµερα. Είναι 
αυτονόητο ότι η ΕΚΤ δεν συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ, θα 
δώσει όµως τη γνώµη της για τη συναλλαγµατική στρατηγική και τη στρατηγική µείωσης του 
πληθωρισµού. 
 
Όσον αφορά τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, η ικανοποίηση των σηµαντικών αναγκών σε 
υποδοµή, εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση αποτελεί προτεραιότητα για την κάλυψη 
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της καθυστέρησης και τη βελτίωση του δυναµικού µη πληθωριστικής ανάπτυξης 
µεσοπρόθεσµα. Τα επόµενα χρόνια, εφόσον διατηρηθούν ποσοστά ανάπτυξης της τάξεως του 
5% , οι χώρες αυτές θα διαθέτουν περιθώρια χειρισµών όσον αφορά το έλλειµµα και το 
χρέος. Σύµφωνα µε το πνεύµα του "χρυσού κανόνα", οι δηµόσιες δαπάνες επενδύσεων θα 
πρέπει να είναι απολύτως διακριτές, όταν θα εξετασθεί το επίπεδο των δηµοσίων 
ελλειµµάτων. 
 
Θα είναι προς το συµφέρον των ίδιων των χωρών αυτών, λόγω του αυστηρού χαρακτήρα των 
υποχρεώσεων που συνδέονται µε την τήρηση των κριτηρίων ονοµαστικής σύγκλισης τα 
οποία καθορίζει η Συνθήκη, να αποφύγουν οποιαδήποτε σπουδή και να τεκµηριώσουν κατά 
προτεραιότητα έναν υψηλό βαθµό πραγµατικής σύγκλισης. 
 
3. Συναλλαγµατικές στρατηγικές και καθεστώτα 
 
Σήµερα εφαρµόζονται διάφορες στρατηγικές πρόσδεσης: πρόσδεση σε νοµισµατοδέσµη από 
τη Μάλτα και τη Λετονία, πρόσδεση στο ευρώ µε στενά περιθώρια διακύµανσης η Κύπρος, 
διολισθαίνουσα πρόσδεση η Ουγγαρία, όπως και η Πολωνία έως τον Απρίλιο του 2000, 
ελεγχόµενη διακύµανση έναντι του ευρώ η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Ρουµανία. Το πιο 
αυστηρό από τα εφαρµοζόµενα καθεστώτα είναι αυτό του εκδοτικού ιδρύµατος, το οποίο 
χρησιµοποιείται από την Εσθονία έναντι του γερµανικού µάρκου, και εποµένως του ευρώ, 
από το 1992, από τη Λιθουανία έναντι του δολαρίου από το 1994 και από τη Βουλγαρία 
έναντι του γερµανικού µάρκου από το 1997. 
 
Ανεξάρτητα από τις φαινοµενικές διαφορές, οι στρατηγικές και οι πρόσφατες εξελίξεις των 
ισοτιµιών αντικατοπτρίζουν την κοινή µέριµνα πρόσδεσης, ονοµαστικής ή διολισθαίνουσας,  
στο ευρώ, µε σκοπό τον περιορισµό της συναλλαγµατικής ανατίµησης µέσω της µερικής 
προσαρµογής της ισοτιµίας στη διαφορά του πληθωρισµού σε σχέση µε το ευρώ. 
 
Η ιδέα της πρότασης ενός ειδικού µηχανισµού ισοτιµίας για την προενταξιακή φάση πρέπει 
να αποκλεισθεί, διότι η διαχείριση των περισσότερων από τα νοµίσµατα αυτά γίνεται ήδη και 
µπορεί να εξακολουθήσει να γίνεται µε στενότερα περιθώρια διακύµανσης από το +/- 15% 
του σηµερινού ευρωπαϊκού µηχανισµού ισοτιµιών, µέσω του οποίου η ελληνική δραχµή και η 
κορώνα ∆ανίας συνδέονται µε το ευρώ. Σε αντίθεση από το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό 
Σύστηµα που ίσχυε πριν από το 1999, ο νέος µηχανισµός ισοτιµιών (ΜΣΙ2) αµβλύνει την 
υποχρέωση απεριόριστης στήριξης µε παρεµβάσεις υπέρ των εθνικών νοµισµάτων σε 
περίπτωση κρίσης. 
 
Πριν οι χώρες αυτές υιοθετήσουν επίσηµα το ευρώ, θα πρέπει να ασχοληθούν µε τις 
συνέπειες της λογιστικής ανάπτυξης του ευρώ ως παράλληλου νοµίσµατος, κατάσταση που 
ισοδυναµεί µε µια ανεπαρκώς ελεγχόµενη ντε φάκτο νοµισµατική ολοκλήρωση.  Μετά το 
2002 το ευρώ θα αντικαταστήσει το γερµανικό µάρκο στη λειτουργία αυτή, η δε γερµανική 
Bundesbank υπολογίζει τα γερµανικά νοµίσµατα που κυκλοφορούν εκτός Γερµανίας σε 30% 
περίπου, αυτά δε αφορούν κυρίως τις υποψήφιες χώρες. 
 
4. Να δοθεί έµφαση στην τήρηση του κριτηρίου της ικανοποιητικής λειτουργίας 

της οικονοµίας της αγοράς 
 
Μεταξύ των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, το κριτήριο της ύπαρξης οικονοµίας της αγοράς 
είναι απαραίτητο για την προπαρασκευή για την ΟΝΕ. Σύµφωνα µε την κατάταξη που 
πραγµατοποίησε η Επιτροπή το Νοέµβριο του 1999, η Κύπρος και η Μάλτα πληρούν 
απολύτως το κριτήριο αυτό. Η Ουγγαρία και η Πολωνία απέχουν ελάχιστα από την τήρησή 
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του, και ακολουθούν η Σλοβενία, η Εσθονία, η Τσεχία και η Λετονία. Οι λιγότερο 
προηγµένες από την άποψη αυτή οικονοµίες ήταν την εποχή εκείνη της Σλοβακίας, της 
Λιθουανίας, και προπαντός της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας. 
 
Το κριτήριο της ανάληψης του κοινοτικού κεκτηµένου θα πρέπει να είναι καθοριστικό από 
πολιτική άποψη τη δεδοµένη στιγµή. Ωστόσο, χώρες οι οποίες θα ήταν σε θέση να 
ολοκληρώσουν επιτυχώς τις διαπραγµατεύσεις επί όλων των κεφαλαίων του κεκτηµένου 
αλλά θα παρουσίαζαν σηµαντική καθυστέρηση ως προς τα οικονοµικά κριτήρια της 
Κοπεγχάγης, θα κινδύνευαν να δουν την ένταξή τους να αναβάλλεται. Πράγµατι, η ένταξη 
στην ΕΕ ανοίγει την προπαρασκευαστική φάση για την υιοθέτηση του ευρώ. Η ολοκλήρωση 
της µεταβατικής διαδικασίας αποτελεί λοιπόν ένα αναγκαίο προαπαιτούµενο. 
 
Είναι λοιπόν καθήκον της Επιτροπής, αλλά και όλων των εµπλεκόµενων µερών, να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων στην ενδελεχή παρακολούθηση 
της προόδου που σηµειώνεται ως προς τα οικονοµικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, και 
ειδικότερα στην ικανοποιητική λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς: σταθερότητα του 
νοµικού πλαισίου οικονοµικής δράσης, µεταρρύθµιση του δικαστικού τοµέα, του 
πτωχευτικού δικαίου και του συστήµατος κρατικών ενισχύσεων. Ιδιαίτερη προτεραιότητα 
πρέπει να δοθεί στις προσπάθειες σχετικά µε την εδραίωση και λειτουργία των θεσµών που 
έχουν ως αντικείµενο να εγγυώνται το κράτος δικαίου. 
 
5. Ενίσχυση των τραπεζικών και χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων 
 
Η ανάπτυξη των τραπεζικών συστηµάτων και πρακτικών πρέπει όχι απλώς να συνοδεύει 
αλλά, εάν είναι δυνατόν, να προηγείται της ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών, προς όφελος της 
πραγµατικής οικονοµίας. Η πρόληψη των κινδύνων τραπεζικών κρίσεων και µείωσης της 
προσφοράς πίστης δεν µπορεί να στηρίζεται µόνο στην εφαρµογή των διεθνών κανόνων 
πρόληψης (που έχουν εκπονηθεί από κοινού από τις εποπτικές αρχές των µεγάλων χωρών 
µέσω της Επιτροπής της Βασιλείας στο πλαίσιο της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών), ούτε 
στη διεθνοποίηση της δραστηριότητας, η οποία συµβαδίζει µε την αύξηση της δύναµης των 
ξένων τραπεζών, ούτε, κυρίως, στην πρόωρη προώθηση της πρόσβασης των επιχειρήσεων 
στη χρηµατοδότηση της αγοράς. 
 
Ο αυξηµένος έλεγχος των κινδύνων κατά την άσκηση της παραδοσιακής δανειοδοτικής 
δραστηριότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου κυρίως οι µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις να µην βρεθούν σε µειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβασή τους στις 
χρηµατοδοτήσεις, λόγω του γεγονότος ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς τους 
δεν γίνεται από ειδικευµένα γραφεία. Οι δηµόσιες αρχές µπορούν να προωθήσουν προς 
χρήση των τραπεζών διάφορα µέσα, όπως συγκεντρωτική απεικόνιση πιστώσεων (δελτίο µε 
όλες τις εκκρεµούσες οφειλές κάθε δανειολήπτη) ή συγκεντρωτική απεικόνιση ισολογισµών. 
 
Η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί φυσικά στην ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζών σε 
εθνικό επίπεδο, διότι στο επίπεδο αυτό εξακολουθεί να ασκείται το εν λόγω έργο στο πλαίσιο 
της ΟΝΕ. Η συνεργασία στον τοµέα των συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµού 
αποτελεί επίσης µια σηµαντική πτυχή που αφορά τόσο την ΕΚΤ όσο και τις εθνικές κεντρικές 
τράπεζες. 
 
6. Να καταστεί ελαστικότερο το χρονοδιάγραµµα ελευθέρωσης των κινήσεων 

κεφαλαίων 
 
Η ελευθερία κυκλοφορίας των κεφαλαίων αποτελεί θεµελιώδη αρχή της ΕΕ, όπως η 
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ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, ατόµων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, όλοι οι νοµικοί 
περιορισµοί στην πλήρη µετατρεψιµότητα των νοµισµάτων, θα πρέπει να έχουν αρθεί την 
ηµέρα εισόδου στην ΕΕ, ανεξάρτητα από την προπαρασκευή ένταξης στο ευρώ. Οι 
περισσότερες υποψήφιες χώρες, οι οποίες µόνες τους προτείνουν τις διαδικασίες και το 
χρονοδιάγραµµα αυτής της ελευθέρωσης, έχουν ήδη προχωρήσει σηµαντικά στην 
κατεύθυνση αυτή. Οι µόνες αιτήσεις για παραχώρηση µεταβατικών περιόδων που έχουν 
υποβληθεί έως τώρα αφορούν το ενεργητικό σε ακίνητα, µε στόχο τον περιορισµό των 
πωλήσεων ενεργητικών σε ακίνητα σε πολίτες άλλων κρατών µελών. 
 
Φαίνεται σκόπιµο να εξετασθεί η αρχή των µεταβατικών περιόδων για το στοιχείο αυτό του 
κοινοτικού κεκτηµένου, διότι οι κίνδυνοι αστάθειας που συνδέονται µε τη 
χρηµατοοικονοµική παγκοσµιοποίηση είναι σήµερα µεγαλύτεροι από όσο στη δεκαετία του 
'80, οπότε σε ορισµένα από τα σηµερινά κράτη µέλη αναγνωρίστηκαν µεταβατικές περίοδοι. 
Ο στόχος θα είναι η διευκόλυνση των άµεσων και µακροπρόθεσµων επενδύσεων και να 
αποφευχθούν οι κερδοσκοπικές βραχυπρόθεσµες επενδυτικές κινήσεις που θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν αργότερα στην επείγουσα επαναφορά καταργηµένων ήδη περιορισµών. Η 
πρόληψη των ρήξεων και η οργάνωση της συνέχειας της διαδικασίας αυτής έχει ιδιαίτερη 
σηµασία για την αξιοπιστία των εν λόγω νοµισµάτων. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι 
από µια πρόωρη ανάπτυξη των κινήσεων κεφαλαίων, σε σύγκριση µε την ανάπτυξη των 
τραπεζικών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και της πραγµατικής οικονοµίας. 
 
Η διατηρησιµότητα της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων θα πρέπει να είναι δυνατόν 
να κριθεί στη διάρκεια και όχι ως απλό νοµικό κριτήριο που θα πρέπει να τηρείται κατά τη 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία της ένταξης: θα ήταν λοιπόν σκόπιµο τον πρώτο ή τα πρώτα 
χρόνια µετά την ένταξη να παρέχεται, σε περίπτωση ανάγκης, η δυνατότητα 
παρακολούθησης της διαδικασίας από την Επιτροπή.  
 
7. Πλαίσιο ενισχυµένου συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών στην 

προενταξιακή φάση 
 
Η Επιτροπή καθορίζει τις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των "προενταξιακών εταιρικών σχέσεων", όπως επίσης καθορίζει τις µεσοπρόθεσµες 
στρατηγικές που επιτρέπουν από κοινού αξιολογήσεις, χώρα προς χώρα. 
 
Όσον αφορά τη συνεργασία στο νοµισµατικό τοµέα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει 
αρµοδιότητες, από κοινού µε τις εθνικές κεντρικές τράπεζες που συγκροτούν το Ευρωπαϊκό 
Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), στους ακόλουθους τοµείς: συστήµατα πληρωµών, 
ελευθέρωση και ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, εποπτεία τραπεζών και συνολική 
χρηµατοοικονοµική σταθερότητα. Η συνεργασία είναι κατά µέγα µέρος διµερής.  
 
Για το συντονισµό των οικονοµικών τους πολιτικών, µετά την ένταξή τους, τα νέα κράτη 
µέλη δεν θα συµµετέχουν στο ευρώ, αλλά θα υπόκεινται σε µια δέσµη υποχρεώσεων βάσει 
της ΟΝΕ. Θα πρέπει να επεξεργαστούν και να υποβάλουν για εξέταση στο Συµβούλιο 
ECOFIN το πρόγραµµά τους σύγκλισης. Θα υπόκεινται επίσης στη διαδικασία των 
υπερβολικών δηµόσιων ελλειµµάτων, µολονότι οι κυρώσεις του Συµφώνου σταθερότητας και 
ανάπτυξης εφαρµόζονται µόνο στις χώρες που συµµετέχουν στο ευρώ. 
 
Μια συνεργασία περισσότερο επίσηµη, περισσότερο τακτική και πολυµερής φαίνεται ότι 
πρέπει να καθιερωθεί, πέραν των διατάξεων της Συνθήκης, κατά το πρότυπο της Οικονοµικής 
και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής, ακριβώς στα 
πεδία αρµοδιότητας των δύο αυτών επιτροπών. Στόχος δεν θα ήταν ούτε να επιδιωχθεί 
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οπωσδήποτε µια προσέγγιση των στρατηγικών, οι οποίες αναγκαστικά είναι διαφορετικές 
προκειµένου για χώρες διαφορετικού µεγέθους και µε ποικίλο βαθµό προόδου στην πορεία 
της µετάβασης, ούτε να επιβληθεί στις χώρες αυτές ένας πραγµατικός συντονισµός των 
οικονοµικών πολιτικών, αλλά να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο κατάλληλο για την αµοιβαία 
ενηµέρωση των υπουργείων Οικονοµικών και των κεντρικών τραπεζών των χωρών αυτών, 
στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εκφράζονται ως 
εταίροι µε πλήρη δικαιώµατα. Στόχος θα είναι να προωθηθεί η συνήθεια του απολογισµού 
ενώπιον µιας οµάδας ισοτίµων και να συζητούνται σε µια κοινή γλώσσα προβλήµατα 
οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής σε ένα πολυµερές πλαίσιο.  
 
8. Θεσµικές πτυχές: προς µια αναπροσαρµογή των οργάνων της ΕΚΤ 
 
Το πέρασµα από 15 σε 27 κράτη µέλη θέτει το πρόβληµα του µεγέθους των διαφόρων 
θεσµικών οργάνων της Ένωσης και της ισορροπίας µεταξύ των διαφόρων κρατών µελών. 
Μεταξύ των αποφάσεων που αναµένονται από τη σηµερινή ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, η 
µεταρρύθµιση της σύνθεσης της Επιτροπής θα έχει αξία χρήσιµου προηγούµενου, ενόψει της 
αναπόφευκτης αναθεώρησης εν συνεχεία του καταστατικού του ΕΣΚΤ. 
 
Η ΕΚΤ κρίνει ότι το ζήτηµα αυτό δεν είναι του παρόντος, αφού την προθεσµία διεύρυνσης 
του ευρώ τη βλέπει αποµακρυσµένη, ορισµένοι όµως παράµετροι του προβλήµατος µπορούν 
από τώρα να συζητηθούν: το Συµβούλιο των ∆ιοικητών, το οποίο παίρνει τις αποφάσεις της 
νοµισµατικής πολιτικής, αποτελείται από τα έξι µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους 
διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών που συµµετέχουν στο ευρώ (11 προς το 
παρόν). Οι διοικητές των κρατών µελών που δεν συµµετέχουν στο ευρώ (4 έως τώρα) 
συµµετέχουν µόνο στο Γενικό Συµβούλιο, το οποίο συνεδριάζει µια φορά ανά τρίµηνο. 
 
Εποµένως, οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των νέων κρατών µελών, µόλις  οι χώρες 
αυτές ενταχθούν  στην ΕΕ, θα συµµετέχουν στο Γενικό Συµβούλιο της ΕΚΤ, η διεύρυνση του 
οποίου δεν θέτει ιδιαίτερα προβλήµατα. 
 
Αντίθετα, η προοπτική ενός Συµβουλίου ∆ιοικητών διευρυµένου µέχρι του αριθµού των 33 
µελών (15 σηµερινά κράτη µέλη + 12 νέα κράτη µέλη + 6 µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής) 
δηµιουργεί, ανεξάρτητα από τον προβληµατισµό σχετικά µε την αποτελεσµατικότητά του, 
πολύµορφα ερωτηµατικά: 
 
- ως προς την αριθµητική ισορροπία µεταξύ Εκτελεστικής Επιτροπής και εκπροσώπων 

των εθνικών κεντρικών τραπεζών, µολονότι δεν πρόκειται για δύο αντιτιθέµενα 
υποσύνολα, 

 
- ως προς την ισορροπία µεταξύ παλαιών και νέων κρατών µελών, αφού η αρχή "ένας 

άνθρωπος µια ψήφος" ευνοεί τις µικρές χώρες καθώς και όσες έχουν χαµηλό ΑΕΠ 
ανά κάτοικο, 

 
- για την υπερεθνική εικόνα ενός συλλογικού σώµατος του οποίου τα µέλη λειτουργούν 

ως άτοµα, θεωρούνται ότι παίρνουν υπόψη µόνο το συµφέρον της ζώνης ευρώ και 
αποφεύγουν να αντιπροσωπεύουν τα συµφέροντα της χώρας καταγωγής τους. Θα 
ήταν ίσως προτιµότερο από την άποψη αυτή, να εγκαταλειφθεί η αρχή της 
συµµετοχής όλων των εθνικών διοικητών στις αποφάσεις νοµισµατικής πολιτικής, 
κατά το πρότυπο της οµοσπονδιακής επιτροπής της ανοικτής αγοράς της 
αµερικανικής Οµοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve Bank), όπου προβλέπεται η 
εκ περιτροπής συµµετοχή των περιφερειακών διοικητών. Η εναλλαγή αυτή διοικητών 
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δεν θα αφορούσε τη συµµετοχή τους στο Συµβούλιο, αλλά µόνο τη συµµετοχή στις 
συζητήσεις και τις αποφάσεις νοµισµατικής πολιτικής, όπως συµβαίνει ήδη µε τον 
ευρωπαίο Επίτροπο και τον Πρόεδρο του ECOFIN. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
Κατάσταση της νοµοθεσίας στις υποψήφιες χώρες και εφαρµογή της στα θέµατα που 
συνδέονται µε την ενιαία αγορά (2000/2120 (ΙΝΙ)) 
 
Εισηγητής: Joachim Wuermeling 
 
 

Περίληψη της διαδικασίας 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 2000, η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής 
Αγοράς όρισε εισηγητή τον κ. Joachim Wuermeling. 
 
Κατά τις συνεδριάσεις της στις 27 Ιουνίου 2000, 12 Ιουλίου 2000 και 12 Σεπτεµβρίου 2000, 
εξέτασε το σχέδιο συµµετοχής στη συνολική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 12ης Σεπτεµβρίου 2000, ενέκρινε οµόφωνα 10 παραγράφους προς 
συµπερίληψη στην πρόταση ψηφίσµατος. 
 
Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές:  Willi Rothley, ασκών την προεδρία·  
Rainer Wieland και Ward Beysen, αντιπρόεδροι·  Luis Berenguer Fuster  (αναπλ. Enrico 
Boselli), Maria berer, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Françoise D. Grossetëte   
(αναπλ. Janelly Fourtou), Gerhard Hager, Heidi Anneli Hautala, Ιωάννης Κουκιάδης  (αναπλ. 
Carlos Candal), Klaus-Heiner Lehne, Donald Neil MacCormick, Hans-Peter Mayer, 
Véronique Mathieu, Manuel medina Ortega, Bill Miller, Feleknas Uca, Diana Paulette Wallis, 
Matti Wuori (αναπλ. Raina A. Mercedes Echerer), Χρήστος Ζαχαράκις (αναπλ. Antonio 
Tajani) και Stefano Zappalà.  
 
Η συµµετοχή στη συνολική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής στις 13 Σεπτεµβρίου 2000. 
 
Οι παράγραφοι που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής 
Αγοράς αντιστοιχούν στις παραγράφους 37 έως και 46 της πρότασης ψηφίσµατος. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης στη βιοµηχανία, το εξωτερικό εµπόριο, την έρευνα και 
την ενέργεια (2000/2149 (ΙΝΙ)) 
 
  
 
Εισηγητής: Norbert Glante 
 

Περίληψη της διαδικασίας 
 
Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Ιουλίου 2000, η Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού 
Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας όρισε εισηγητή τον κ. Norbert Glante. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 21 Ιουνίου, 12 Ιουλίου και 5 Σεπτεµβρίου η επιτροπή εξέτασε 
το σχέδιο συµµετοχής στη συνολική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση ενέκρινε 10 παραγράφους προς συµπερίληψη στην 
πρόταση ψηφίσµατος, µε 35 ψήφους υπέρ και 3 ψήφους κατά. 
 
Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Carlos Westendorp y Cabeza, πρόεδρος·  
Renato Brunetta, Nuala Ahern και Peter Michael Mombaur, αντιπρόεδροι·  Norbert Glante, 
εισηγητής·  Gordon J. Adam (αναπλ. Gérard Caudron), Maria del Pilar Ayuso González 
(αναπλ. Godelieve Quisthoudt-Rowohl), Ward Beysen (αναπλ. Willy C.E.H. De Clercq), 
Guido Bodrato, Yves Butel, Massimo Carraro, Jonathan Evans (αναπλ. Giles Bryan 
Chichester), Concepció Ferrer, Glyn Ford, Jacqueline Foster (αναπλ. Angelika Niebler), 
Neena Gill (αναπλ. Linda McAvan), Lisbeth Grönfeldt Bergman (αναπλ. Anders Wijkman), 
Malcolm Harbour, Werner Langen, Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, 
Erika Mann, Marjo Tuulevi Matikainen-Kallström, Reino Kalervo Paasilinna, Yves 
Piétrasanta, John Purvis, Alexander Radwan (αναπλ. Konrad K. Chwaiger), Daniela 
raschhofer, Imelda Mary Read, Mónica ridruejo (αναπλ. Dominique Vlasto), Paul Rübig, 
Gilles Savary (αναπλ. François Zimeray), Esko Olavi Seppänen, Hele-Thorning-Schmidt 
(αναπλ. Mechtild Rothe), Astrid Thors, Jaime Valdivielso de Cué, Alejo Vidal-Quadras Roca. 
 
Η συµµετοχή στη συνολική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής στις 11 Σεπτεµβρίου 2000. 
 
Οι παράγραφοι που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, 
Έρευνας και Ενέργειας αντιστοιχούν στις παραγράφους 47 έως και 56 της πρότασης 
ψηφίσµατος. 
  
 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
I.  Εισαγωγή 
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Οι διαδοχικές συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µε σκοπό τη συνέχιση των 
προσπαθειών του για ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την πέµπτη διεύρυνση 
δέσµευσαν την ΕΕ.2  Η πέµπτη διεύρυνση θέτει µια µοναδική πρόκληση καθώς δεν έχει 
προηγούµενο τόσο από πλευράς αριθµού χωρών3 όσο και από πλευράς ποικιλίας 
περιεχοµένου και µεγέθους (η έκταση της ΕΕ θα αυξηθεί κατά 34% και ο πληθυσµός της 
κατά 105 εκατοµµύρια, εξαιρουµένης της Τουρκίας και της Μάλτας). 
 
Έως σήµερα, η πρόοδος των προενταξιακών διαπραγµατεύσεων στηριζόταν στην υπόθεση 
ότι πληρούνται τα κριτήρια προσχώρησης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης 
(δηλαδή σταθερότητα των θεσµών που εξασφαλίζουν τη δηµοκρατία, ύπαρξη µίας 
λειτουργικής οικονοµίας της αγοράς και ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων 
προσχώρησης), καθώς και στην υπόθεση ότι τα 31 κεφάλαια του κοινοτικού κεκτηµένου 
(screening) έχουν αποτελέσει αντικείµενο ικανοποιητικής διαπραγµάτευσης και έχουν 
ολοκληρωθεί. Η παρούσα έκθεση θα επικεντρωθεί απλά σε οριζόντια θέµατα των 
προενταξιακών διαπραγµατεύσεων και όχι σε επιµέρους υποψήφιες χώρες και στα 
προβλήµατά τους. Κατά συνέπεια, σκοπός είναι να καλυφθούν τουλάχιστον 6 κεφάλαια � 
από τα 31 που καλύπτουν διάφορες πτυχές του κοινοτικού κεκτηµένου (screening). Αυτά 
αφορούν τη βιοµηχανική πολιτική, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις τεχνολογίες 
τηλεπικοινωνιών και πληροφόρησης, την επιστήµη και την έρευνα, τις εξωτερικές σχέσεις 
και την ενέργεια. 
 
II.   Βιοµηχανική πολιτική 
 
Ως εισηγητής προτείνω την επικέντρωση σε τρεις πτυχές της βιοµηχανίας: 
 
α) Κρατικές βιοµηχανίες και βιοµηχανίες σε ύφεση 
β) Τηλεπικοινωνίες και νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις 
γ) Χρηµατοδότηση και ο ρόλος του προγράµµατος PHARE. 
 
Οι τρεις αυτές πτυχές συνδέονται θετικά (ή αρνητικά) µε δύο προβληµατισµούς τους οποίους 
µοιράζονται τόσο οι υποψήφιες χώρες όσο και η ΕΕ. Ο πρώτος προβληµατισµός αφορά το 
«Πώς θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των βιοµηχανικών τοµέων των υποψηφίων χωρών;». 
Και ο δεύτερος, «Πώς θα εναρµονιστεί το δίκαιό τους µε το κοινοτικό κεκτηµένο;».  
 
Η «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» είναι µία δηµοφιλής έκφραση, η οποία µπορεί να 
σηµαίνει πολλά ή τίποτα. Υπό την ουσιώδη της έννοια συνδέεται µε συγκεκριµένες πολιτικές 
που επιταχύνουν την προσαρµογή σε διαρθρωτικές αλλαγές και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
νέων επιχειρήσεων. Συνδέεται επίσης µε µέσα που προσδιορίζουν τη λειτουργία των αγορών 
(δηλ. προδιαγραφές προϊόντων, πρόσβαση στην αγορά, ανταγωνισµός και χρηµατοδότηση). 
Επίσης, συνδέεται µε µέτρα, τα οποία συνήθως είναι συµπληρωµατικά σε µία βιοµηχανική 
πολιτική, όπως το σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον, η κατάρτιση, η τεχνολογία κ.λπ. 
Κατά συνέπεια, το ζήτηµα που τίθεται και στο οποίο θα πρέπει να δοθεί απάντηση είναι: 
«Μπορούµε να είµαστε επιλεκτικοί όσον αφορά τις πολιτικές, τα µέσα και τα µέτρα σύµφωνα 

                                                 
2  Οι τέσσερις προηγούµενες διευρύνσεις πραγµατοποιήθηκαν: το 1973 ∆ανία, Ιρλανδία και Ηνωµένο 

Βασίλειο· το 1981 Ελλάδα· το 1986 Πορτογαλία και Ισπανία· το 1995 Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία. 
3  Μετά από διαδοχικές διασκέψεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (από το Λουξεµβούργο τον ∆εκέµβριο του 

1997 έως το Ελσίνκι το ∆εκέµβριο του 1999) συµπεριελήφθησαν οι ακόλουθες δεκατρείς χώρες: 
Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, 
Ρουµανία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Σλοβενία και Τουρκία. 
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µε τις τοπικές συνθήκες σε κάθε υποψήφια χώρα ή θα πρέπει η ΕΕ να προσδιορίσει «ένα» 
πλαίσιο για όλους;». 
 
Στην πραγµατικότητα, οι κρατικές βιοµηχανίες στις υποψήφιες χώρας παρουσιάζουν τη 
χαµηλότερη ανταγωνιστικότητα. Σε ορισµένους τοµείς, όπως η χαλυβουργία, η 
ανθρακοβιοµηχανία, η επεξεργασία τροφίµων, η κλωστοϋφαντουργία, η ναυτιλία και η 
άµυνα, το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας είναι δραµατικά χαµηλό. Οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται από τις υποψήφιες χώρες για αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισµό και 
ιδιωτικοποίηση των ελλειµµατικών τοµέων τους είναι σηµαντικές και ουσιώδεις. Ωστόσο, το 
εύλογο ερώτηµα που τίθεται είναι: «Πόσο γρήγορα µπορεί να προχωρήσει η αναδιάρθρωση 
και ποιο είναι το κόστος µίας τέτοιας προσαρµογής;». Εξάλλου, η βιοµηχανική προσαρµογή 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο εφόσον εξασφαλιστεί άφθονη χρηµατοδότηση και εφόσον 
υπάρχουν αποτελεσµατικές κεφαλαιαγορές.  
 
Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, η διαδικασία προσαρµογής είναι αξιοσηµείωτη. 
Αναδύονται νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις, των οποίων το επίπεδο ανταγωνιστικότητας είναι 
αντίστοιχο του επιπέδου της ΕΕ, αλλά των οποίων η κλίµακα είναι µικρή. Στις υποψήφιες 
χώρες δεν έχουν ακόµη δηµιουργηθεί τοµείς υψηλής τεχνολογίας διότι οι δραστηριότητες 
Ε&Α δεν επικεντρώνονται σε περιοχές όπου διατίθεται εργατικό δυναµικό υψηλής 
εξειδίκευσης και οι νέες δραστηριότητες Ε&Α δεν χρηµατοδοτούνται µε ενδογενή µέσα. 
 
Το 1999 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) διέθεσε προενταξιακή ενίσχυση ύψους 
7.000 εκατοµµυρίων ευρώ. Οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και η παλαιά βιοµηχανία είναι 
τρεις από τους έξι τοµείς που απορρόφησαν πάνω από το 60% των κονδυλίων. Ωστόσο, το 
αποτελεσµατικότερο µέσο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας είναι οι 
άµεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ). Πέραν της παραδοσιακής µορφής των ΑΞΕ, όπως οι 
επενδύσεις σε εγκαταστάσεις σε συνδυασµό µε ξένη διαχείριση, οι κοινοπραξίες, οι 
επιχειρήσεις µε ξένη συµµετοχή και η βιοµηχανική συνεργασία αποτελούν εξίσου 
αποτελεσµατικά µέσα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 
 
Το πρόγραµµα PHARE είναι ένα από τα βασικότερα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ για την 
προσχώρηση των υποψηφίων χωρών. Το πρόγραµµα, το οποίο είχε αρχικά προταθεί για την 
ενίσχυση της ανασυγκρότησης της οικονοµίας της Πολωνίας και της Ουγγαρίας (Poland and 
Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy - PHARE), σήµερα παρέχει 
ενίσχυση σε 13 επιλέξιµες χώρες.4 Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων του PHARE από το 
1990 έως το 1996 ανήλθαν σε 4.500 εκατοµµύρια Ecu και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 
Βερολίνου αποφάσισε µία ετήσια συνεισφορά ύψους 1.560 εκατοµµυρίων ευρώ για 7 έτη 
(2000-2006). Το 70 % της χρηµατοδότησης PHARE χορηγείται για την ενίσχυση επενδύσεων 
και το 30% για θεσµική ενίσχυση. Σήµερα, η διαχείριση του PHARE πραγµατοποιείται από 
τη SIGMA, µία κοινή πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Το PHARE αποτελεί το κύριο 
χρηµατοδοτικό µέσο της SIGMA και η συνεργασία άλλων χορηγών βοήθειας του ΟΟΣΑ 
εξασφαλίζεται από τη SIGMA του ΟΟΣΑ. 
 
Θα πρέπει να τονιστεί άλλη µία πτυχή των επενδύσεων σε υποδοµές. Οι επενδύσεις σε 
υποδοµές αυξάνουν τη συνολική παραγωγικότητα της οικονοµίας, γεγονός που σηµαίνει ότι, 
απουσία αυτών, η εναλλακτική λύση είναι οι «µακροχρόνιες και παρατεταµένες µεταβατικές 
περίοδοι». Με άλλα λόγια, εάν δεν πραγµατοποιούνταν επενδύσεις σε υποδοµή, οι δικαιούχες 
χώρες της ενίσχυσης PHARE θα αντιµετώπιζαν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να 
αντεπεξέλθουν στις δυνάµεις της αγοράς και στον βιοµηχανικό ανταγωνισµό. 

                                                 
4 10 υποψήφιες χώρες ΧΚΑΕ, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, FYROM και Αλβανία. 
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III.   Εξωτερικό εµπόριο 
 
Ένας σηµαντικός δείκτης της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας είναι τα «πρότυπα 
εµπορικών συναλλαγών». Συνεπώς, εάν οι εξαγωγές των υποψηφίων χωρών αφορούν κυρίως 
µεταποιηµένα προϊόντα, όπως µηχανήµατα, µεταφορικό εξοπλισµό, χηµικά προϊόντα και 
λιπάσµατα κ.λπ., η βιοµηχανική τους ανταγωνιστικότητα είναι υψηλή, εάν όχι τότε είναι 
χαµηλή.  
 
Ωστόσο, υπάρχουν τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των τοµέων και 
τις δυνατότητες εξαγωγών: α) τα πρότυπα εµπορικών συναλλαγών και η βιοµηχανική 
προσαρµογή, β) ο λειτουργικός ρόλος της Ε&Α και γ) η ανάδυση νέων επιχειρήσεων. Οι 
παράγοντες αυτοί είναι αλληλεξαρτώµενοι και επηρεάζουν (ή ακόµη και καθορίζουν) τον 
ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης αλλά και τη δική τους ανάπτυξη. 
 
Ωστόσο, για τις υποψήφιες χώρες, το εξωτερικό εµπόριο διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο για 
τις προαναφερθείσες «τρεις σηµαντικές πτυχές» και οι περισσότερες από τις υποψήφιες 
χώρες µέχρι το 1990 «αντιµετώπιζαν σοβαρούς περιορισµούς από πλευράς πρόσβασης στην 
αγορά της ΕΕ». Αντιµετώπιζαν υψηλούς δασµούς, ποσοτικούς περιορισµούς, περιοριστικά 
µέτρα προστασίας και κατατάσσονταν στη βάση της κλίµακας των εµπορικών προτιµήσεων 
της ΕΕ. Η αλλαγή πολιτικής πραγµατοποιήθηκε, µετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου 
το 1989, µε τη σύναψη της πρώτης «Ευρωπαϊκής Συµφωνίας» που υπογράφηκε το 1991 µε 
την Ουγγαρία και την Πολωνία. 
 
Οι Ευρωπαϊκές Συµφωνίες µεταξύ της ΕΕ και των δέκα συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής 
Ευρώπης5 αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ελευθέρωσης των εµπορικών συναλλαγών 
µεταξύ της Ανατολικής και ∆υτικής Ευρώπης, καθώς καλύπτουν το εµπόριο, τον πολιτικό 
διάλογο, τη νοµοθετική προσέγγιση και διάφορους τοµείς συνεργασίας. Από την ηµεροµηνία 
θέσης σε ισχύ των Ευρωπαϊκών Συµφωνιών, σταµατά η εισαγωγή νέων τελωνειακών δασµών 
ή ποσοτικών περιορισµών στο εµπόριο µεταξύ της ΕΕ και των συµβαλλοµένων χωρών. Οι 
Ευρωπαϊκές Συµφωνίες προβλέπουν την προοδευτική εναρµόνιση µε τους κοινοτικούς 
κανόνες σε τοµείς όπως οι µεταφορές κεφαλαίων, οι κανόνες ανταγωνισµού, τα δικαιώµατα 
πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και οι δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών.  
 
Με τη διεύρυνση, οι Ευρωπαϊκές Συµφωνίες θα πάψουν να υπάρχουν, οι υποψήφιες χώρες θα 
εφαρµόζουν το κοινό εξωτερικό δασµολόγιο και οι κοινοτική προτίµηση θα αποτελούν 
κανόνα. Συνεπώς, τέσσερα ζητήµατα απαιτούν περαιτέρω ενδελεχή ανάλυση: 
 
α) η κλίµακα της δηµιουργίας εµπορικών συναλλαγών και οι επιπτώσεις της σε τρίτες 
χώρες 
β) ο βαθµός εκτροπής εµπορικών συναλλαγών 
γ) η εισροή και εκροή άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) 
δ) οι µελλοντικές Συµφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) των χωρών της Κεντρικής 
Ευρώπης. 
 
Όσον αφορά την δηµιουργία εµπορικών συναλλαγών, η εµπειρία των τεσσάρων 
προηγούµενων διευρύνσεων έδειξε ότι υπάρχει σηµαντική δηµιουργία εµπορικών 
                                                 
5  Οι 10 συνδεδεµένες χώρες είναι: Βουλγαρία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουµανία, 

Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Λιθουανία, Σλοβενία, Λεττονία και Εσθονία. Επιπλέον, η Κύπρος και η Μάλτα 
πρόκειται να συνάψουν εταιρικές σχέσεις προσχώρησης. Στην περίπτωση της Τουρκίας, τον ∆εκέµβριο του 
1995 τέθηκε σε ισχύ καθεστώς τελωνειακής ένωσης. 
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συναλλαγών τόσο εντός της ΕΕ όσο και στο παγκόσµιο εµπόριο. Μέσα σε µία περίοδο δέκα 
ετών από τη σύναψη των Ευρωπαϊκών Συµφωνιών, οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ της ΕΕ 
και των 10 συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής Ευρώπης παρουσίασαν σηµαντική αύξηση. 
Οι εξαγωγές αυτών των 10 ΧΚΑΕ προς την ΕΕ το 1998, εκφραζόµενες ως ποσοστό των 
συνολικών τους εξαγωγών, κυµαίνονταν από 40,4% (Εσθονία) έως 62,2% (Σλοβενία).  
Αντίστοιχο είναι και το ποσοστό των εισαγωγών τους από την ΕΕ. 
 
Εάν εξετάσουµε το εµπόριο των υποψηφίων χωρών και εκφράσουµε το µερίδιο των 
συνολικών εξωκοινοτικών εµπορικών τους συναλλαγών ως ποσοστό των συνολικών τους 
συναλλαγών µε την ΕΕ, σύµφωνα µε τις στατιστικές της Eurostat, βλέπουµε ότι το 1998 
ανερχόταν σε 1,07%. Το στατιστικό αυτό στοιχείο (δηλ. 1,07%) µπορεί να θεωρηθεί ως 
«δηµιουργία εµπορικών συναλλαγών». Σύµφωνα µε τη Eurostat, η στατιστική αυτή 
αντιστοιχεί στο 14% των εξωκοινοτικών εµπορικών συναλλαγών προϊόντων. Με άλλα λόγια, 
η ΕΕ έχει εξελιχθεί σε προνοµιούχο εµπορικό εταίρο για τις 13 υποψήφιες χώρες και οι 13 
υποψήφιες χώρες έχουν αποκοµίσει εµπορικά οφέλη. 
 
Ένας πιο ενδιαφέρον δείκτης της δηµιουργίας εµπορίου είναι η εξέταση διαφόρων υποθέσεων 
ελευθέρωσης του εµπορίου και προτιµησιακών συστηµάτων εµπορίου ανά περιφέρεια, τα 
οποία η ΕΕ θα εφαρµόσει µετά τη διεύρυνση. Μία τέτοια εξέταση απαιτεί ανάλυση των 
εµπορικών ροών µεταξύ της Λατινικής Αµερικής και της ΕΕ, των χωρών της Μεσογείου που 
δεν είναι µέλη της ΕΕ και της ΕΕ, της Νοτιοανατολικής Ασίας, συµπεριλαµβανοµένης της 
Κίνας, µε την ΕΕ και των χωρών ΕΖΕΣ µε την ΕΕ. Ωστόσο, στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής 
θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην εκτροπή εµπορικών συναλλαγών που προκαλείται από τη 
διεύρυνση και τις επιπτώσεις της στις σχέσεις της ΕΕ µε τις περιφέρειες αυτές.  
 
Όσον αφορά την εκτροπή εµπορικών συναλλαγών, αυτή θα δηµιουργηθεί εάν οι εµπορικές 
συναλλαγές επικαλύπτονται µεταξύ των προµηθευτών από τις ΧΚΑΕ και άλλων εµπορικών 
εταίρων. Αυτό σηµαίνει ότι, λόγω της διεύρυνσης της ΕΕ προς ανατολάς και της 
συνεπακόλουθης υιοθέτησης µίας κοινής πολιτικής εξωτερικού εµπορίου και ενός 
συστήµατος κοινοτικών προτιµήσεων, οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές ενδέχεται να αυξηθούν, 
αλλά αυτό µπορεί να προκαλέσει εκτροπή εµπορικών συναλλαγών εις βάρος, για παράδειγµα, 
των χωρών της Λατινικής Αµερικής. 
 
Οι ανησυχίες σχετικά µε την εκτροπή εµπορικών συναλλαγών µπορεί να είναι υπερβολικές. 
Ο βαθµός επικάλυψης των κοινοτικών εισαγωγών µεταποιηµένων προϊόντων από τις ΧΚΑΕ 
και τις χώρες της Λατινικής Αµερικής είναι µικρός. Ωστόσο, υπάρχει σηµαντικός βαθµός 
επικάλυψης των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ από τις χώρες της Μεσογείου που 
δεν είναι µέλη της ΕΕ και από τις υποψήφιες χώρες. Από την άλλη πλευρά, η εµπορικών 
συναλλαγών από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Κίνα ή από τις χώρες της 
ΕΖΕΣ προς τις υποψήφιες χώρες δεν είναι πιθανή. Όπως έδειξε η συµφωνία του Γύρου της 
Ουρουγουάης, η µείωση των δασµών και η εξάλειψη των µη δασµολογικών φραγµών 
αποτελούν σηµαντικότερα κίνητρα για εξαγωγές και των δύο περιφερειών προς την ΕΕ. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί όσον αφορά τις άµεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ). Η 
πρόσφατη αύξηση των κοινοτικών ΑΞΕ στις υποψήφιες χώρες είναι σηµαντική. Οι 
κοινοτικές ΑΞΕ στις οικονοµίες των υποψηφίων χωρών έφτασαν τα 658.570 εκατοµµύρια 
ευρώ στα τέλη του 1997.  Το στατιστικό αυτό στοιχείο είναι σηµαντικό, καθώς αντιστοιχεί 
περίπου στο 11% των συνολικών κοινοτικών ΑΞΕ και πραγµατοποιήθηκε σε διάστηµα 10 
ετών. Ωστόσο, το σηµαντικό αυτό στατιστικό στοιχείο οφείλεται στις προσπάθειες των 
ΧΚΑΕ για µετασχηµατισµό των κεντρικά διευθυνόµενων οικονοµιών τους σε οικονοµίες 
αγοράς, σε συνδυασµό µε ιδιωτικοποιήσεις µεγάλης κλίµακας. 
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Είναι επίσης αλήθεια ότι όλα τα προηγούµενα στάδια διεύρυνσης συνδέθηκαν µε αύξηση των 
ΑΞΕ είτε από χώρες της ΕΕ είτε από άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Η Ισπανία αναδείχθηκε ως 
σηµαντική χώρα υποδοχής ΑΞΕ µετά την προσχώρησή της στην ΕΕ το 1986. Παρόµοια τάση 
εισροής ΑΞΕ σηµειώθηκε στην Ιρλανδία το 1974, καθώς και κατά την περίοδο της 
ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς µετά το 1992. Ωστόσο, η θεωρία και η εµπειρία όσον αφορά τις 
ΑΞΕ δείχνει ότι οι ΑΞΕ που αναζητούν νέες αγορές εξαρτώνται από δύο παράγοντες: α) την 
πρόσβαση σε µία παλαιότερα κλειστή αγορά και β) τις οικονοµικές προοπτικές και τα 
αναµενόµενα οφέλη σε µία χώρα υποδοχής. Ωστόσο, η πρόσβαση στην αγορά και τα 
αναµενόµενα κέρδη εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την ύπαρξη και τη λειτουργία 
κεφαλαιαγορών καθώς και από συµπληρωµατικούς παράγοντες, όπως η νοµοθεσία, η ύπαρξη 
καταρτισµένου εργατικού δυναµικού, η εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης και η πολιτική 
σταθερότητα. Αυτές οι βασικές προϋποθέσεις και παράγοντες που επηρεάζουν τις εισροές 
ΑΞΕ διαφέρουν ανά περιφέρεια και καθιστούν πιο σύνθετη την προσπάθεια εξέτασης των 
πιθανών εισροών ΑΞΕ σε υποψήφιες χώρες εις βάρος άλλων περιφερειών όπως οι χώρες της 
Μεσογείου που δεν είναι µέλη της ΕΕ, οι χώρες της ΕΖΕΣ, οι χώρες ASEAN ή η Κίνα. 
 
Όσον αφορά τις συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) που συνάφθηκαν από τις ΧΚΑΕ 
µετά τη διάλυση του Συµβουλίου Αµοιβαίας Οικονοµικής Βοήθειας (πρώην COMECON) ή 
οποιεσδήποτε διεθνείς συµφωνίες εµπορίου που συνάφθηκαν από τις τρεις µεσογειακές 
χώρες, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να διατηρηθούν µετά την 
προσχώρηση των χωρών και κατά πόσον είναι συµβατές µε την κοινοτική κοινή εµπορική 
πολιτική.  
 
Μπορεί να προβληθεί το επιχείρηµα, για παράδειγµα, ότι τα άρθρα του ΠΟΕ � όπως το άρθρο 
XXIV της ΓΣ∆Ε του 1994 και η ερµηνεία του σύµφωνα µε το Μνηµόνιο Συνεννόησης του 
Γύρου της Ουρουγουάης � «επιτρέπει τη σύναψη ΣΕΣ και συµφωνιών τελωνειακής ένωσης 
υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες ρυθµίσεις έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση των εµπορικών 
συναλλαγών µεταξύ των συµβαλλοµένων χωρών και δεν θέτουν φραγµούς στις εµπορικές 
συναλλαγές άλλων συµβαλλοµένων µερών». Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό να εξεταστεί 
κατά πόσον οι εµπορικές συµφωνίες που συνάπτονται από τις υποψήφιες χώρες είναι 
συµβατές τόσο µε τα άρθρα του ΠΟΕ όσο και µε την κοινοτική κοινή εµπορική πολιτική.  
 
Υπάρχει άλλη µία πτυχή των ΣΕΣ που θα πρέπει να διευκρινιστεί. Εάν ένα µέλος του ΠΟΕ 
είναι επίσης χώρα υποψήφια για προσχώρηση στην ΕΕ, τότε το άρθρο XXIV ΓΣ∆Ε του ΠΟΕ 
προβλέπει «αντιστάθµιση». Αυτό ισχύει µόνο εφόσον η υποψήφια χώρα πριν από την 
προσχώρησή της στην ΕΕ εφάρµοζε χαµηλότερους δασµούς σε τρίτες χώρες από τους 
δασµούς που απαιτούνται σύµφωνα µε το κοινό τελωνειακό δασµολόγιο της ΕΕ. Σύµφωνα µε 
τις «διαπραγµατεύσεις αντιστάθµισης» εξετάζονται όλες οι πιθανές ρήτρες που απαιτούν από 
την ΕΕ την παροχή αντισταθµίσεων προς την εν λόγω υποψήφια χώρα και πιθανώς σε άλλα 
συµβαλλόµενα µέρη της ΣΕΣ. 
 
IV.  Ενέργεια 
 
Η ενέργεια είναι ένας από τους τέσσερις θεµελιώδεις παράγοντες που καθορίζουν την πορεία 
εξέλιξης µίας χώρας ή περιφέρειας ή ακόµη και ολόκληρου του κόσµου που κατασκεύασε ο 
άνθρωπος. Οι άλλοι τρεις παράγοντες είναι η τεχνολογία, τα κεφάλαια και η εργασία. Οι νέες 
πηγές ενέργειας ή οι σχετικές µε την ενέργεια δραστηριότητες καθορίζουν το επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας των τοµέων, τα πρότυπα εµπορικών συναλλαγών και τη δυναµική σχέση 
µεταξύ της οικονοµικής δραστηριότητας (επίπεδο και βαθµός εκµετάλλευσης) και κοινωνικής 
επίδρασης, συµπεριλαµβανοµένου του περιβάλλοντος. 
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Η ΕΕ αφιέρωσε τρεις Συνθήκες στον τοµέα της ενέργειας. Για τον άνθρακα, υπάρχει η 
Ευρωπαϊκή Συνθήκη Άνθρακα και Χάλυβα (1951). Για την πυρηνική ενέργεια υπάρχει η 
Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ατοµικής Ενέργειας (1957). Για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, την 
ηλεκτρική ενέργεια, την ενεργειακή υποδοµή και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, υπάρχει η 
Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας, η ενεργειακή πολιτική θεωρείται ότι εµπίπτει στην αρµοδιότητα των 
κρατών µελών. Εξάλλου, ένα σοβαρό ζήτηµα που τίθεται είναι κατά πόσον η ανάπτυξη του 
ενεργειακού τοµέα και η προοδευτική ελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς καθιστούν 
αναποτελεσµατική την αρχή της επικουρικότητας.  
 
Η προσθήκη 13 ακόµη χωρών στα υφιστάµενα 15 κράτη µέλη µεγενθύνει τα προβλήµατα που 
αφορούν την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ. Τίθεται το ζήτηµα του κατά πόσον οι υφιστάµενες 
253 κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις (µέχρι το 1998) � που θέτουν σηµαντικό φόρτο στις 
υποψήφιες χώρες όσον αφορά την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου � είναι όλες 
αναγκαίες ή κατά πόσον θα πρέπει να αναληφθεί προσπάθεια θεµελιώδους αναθεώρησης. 
Και ενώ αυτό είναι ένα πρόβληµα, ένα δεύτερο, πιθανότατα πιο σηµαντικό, είναι το γεγονός 
ότι «κάθε υποψήφια χώρα αντιµετωπίζει τα δικά της ενεργειακά προβλήµατα». Και παρόλο 
που η ενεργειακή και πυρηνική ασφάλεια αποτελεί ζήτηµα ανησυχίας που θα πρέπει να 
αντιµετωπιστεί στις Ευρωπαϊκές Συµφωνίες, το κεφάλαιο της ενέργειας φαίνεται ότι είναι 
δύσκολο να αντιµετωπιστεί.  
 
Η ένταση ενέργειας (δηλ. το ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας ανά µονάδα ΑΕγχΠ) στις 
ΧΚΑΕ ήταν τέσσερις φορές υψηλότερο του κοινοτικού µέσου όρου το 1990 και παρά τις 
σοβαρές προσπάθειες που καταβάλλονται για την αναδιάρθρωση των ενεργειακών τοµέων 
στις χώρες αυτές, η ένταση ενέργειας εξακολουθεί να είναι αρκετές φορές µεγαλύτερη του 
κοινοτικού µέσου όρου. Ακόµη κι αν συνυπολογιστούν οι κλιµατικές συνθήκες και οι 
βιοµηχανικές δοµές, η εικόνα δεν αλλάζει. Το πρόβληµα είναι διττό: η πυρηνική ενέργεια 
είναι εν µέρει τεχνολογικά ξεπερασµένη και, κατά συνέπεια, η πυρηνική ασφάλεια τίθεται σε 
κίνδυνο. Η χρήση του άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ρυπογόνος.  
 
Ωστόσο, υπάρχει και άλλο ένα πρόβληµα που συνδέεται µε την πυρηνική ασφάλεια. Αφορά 
τη διαχείριση των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της ασφαλούς αποθήκευσης και της 
επανεπεξεργασίας εξαντληµένων καυσίµων αντιδραστήρα. Η αποτελεσµατική διαχείριση των 
αποβλήτων του τοµέα της πυρηνικής ενέργειας αποτελεί πρόβληµα όχι µόνο για τις 
υποψήφιες χώρες αλλά και για όλες τις χώρες που έχουν ραδιενεργά απόβλητα και 
εµπλέκονται στη µεταφορά επικίνδυνων υλικών και στην απορρύπανση ορυχείων ουρανίου. 
Η αγνόηση αυτών των πτυχών της πυρηνικής ασφάλειας αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.  
 
Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ενέργειας εκτιµά ότι ο εκσυγχρονισµός των βιοµηχανιών 
ενέργειας στις ΧΚΑΕ (συµπεριλαµβανοµένης της ΚΑΚ) απαιτεί χρηµατοδότηση άνω των 2 
τρισ. δολαρίων ΗΠΑ, δηλαδή 70 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως για τα επόµενα 30 έτη. Η καλή 
θέληση εκ µέρους της ΕΕ να συµπεριλάβει τις υποψήφιες χώρες σε όλα τα κοινοτικά 
προγράµµατα (όπως το SAVE, το JOULE, το THERMIE, το ALTENER, κ.λπ.) δεν αρκεί για 
την αντιµετώπιση των δύο σοβαρών προβληµάτων: της πυρηνικής ασφάλειας και του 
ρυπογόνου άνθρακα. 
 
Η διαµόρφωση των τιµών ενέργειας αποτελεί ένα άλλο πρόβληµα. Παραδοσιακά, ο 
ενεργειακός τοµέας της ΧΚΑΕ ανήκει στα χέρια του κράτους (όπως συνέβαινε στην ΕΕ πριν 
από µία δεκαετία). ∆εν υπήρχε τιµολόγηση µεταφοράς ούτε τιµές αγοράς ή δοµές 
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τιµολόγησης µε προσανατολισµό το κόστος. Έτσι, σε πραγµατικούς όρους, οι τιµές της 
ενέργειας για τη βιοµηχανία ήταν πολύ υψηλές, ενώ οι τιµές για τους καταναλωτές των 
νοικοκυριών ήταν πολύ χαµηλές. Εάν ελευθερωθούν οι αγορές ενέργειας των υποψηφίων 
χωρών, κατά το παράδειγµα της ΕΕ, στις περισσότερες υποψήφιες χώρες θα εµφανιστούν 
ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα για τις εταιρείες ενέργειας των ΧΚΑΕ. 
 
V. Έρευνα και τεχνολογία 
 
Η πέµπτη διεύρυνση της ΕΕ θα συµπέσει µε τη µεταβιοµηχανική κοινωνία, τη λεγόµενη 
κοινωνία των πληροφοριών. Η τεχνολογία βοηθά την ανθρωπότητα να αντιµετωπίσει 
µελλοντικές προκλήσεις. Σήµερα, στην ΕΕ επικεντρωνόµαστε στην έρευνα που αφορά τη 
θερµοπυρηνική σύντηξη και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε σκοπό την επίλυση του 
διττού προβλήµατος που αναφέρθηκε στις προηγούµενες παραγράφους. Οι τεχνολογίες των 
πληροφοριών σχεδιάζονται ως ένα µέσο που µπορεί να αποτελέσει την κινητήρια δύναµη για 
περαιτέρω ανάπτυξη και µετασχηµατισµό των µεθόδων εργασίας. 
 
Το άρθρο 163 της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΕ αποτελεί το θεµέλιο της ευρωπαϊκής 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ως µία συγκεκριµένη πολιτική της Κοινότητας. Στο 
άρθρο αυτό της Συνθήκης βασίστηκε το 4ο και το 5ο (1998-2002) πρόγραµµα-πλαίσιο, στα 
οποία τέθηκαν οι σηµαντικότεροι επιστηµονικοί και τεχνολογικοί στόχοι. Το 5ο πρόγραµµα-
πλαίσιο καλύπτει όλες τις σηµαντικές οικονοµικές δραστηριότητες. Ωστόσο, παραµένει το 
αναπάντητο ερώτηµα «κατά πόσον ένα φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραµµα αυτού του τύπου 
έχει εξασφαλίσει επαρκή χρηµατοδότηση». Οι συνολικές προσπάθειες Ε&Α της ΕΕ ( (2,1% 
του ΑΕΠ) είναι µικρότερες σε σχέση µε τους βασικότερους ανταγωνιστές της, τις ΗΠΑ 
(2,8% του ΑΕΠ) και την Ιαπωνία (3,5 του ΑΕΠ). 
 
Ωστόσο, υπάρχει ένα ακόµη πρόβληµα: η ευρωπαϊκή Ε&Α αφιερώνεται στη θεµελιώδη 
έρευνα, ενώ οι βασικότεροι ανταγωνιστές της ΕΕ επικεντρώνονται στις µετέπειτα 
βιοµηχανικές χρήσεις. Πρόκειται για το ίδιο πρόβληµα που αντιµετώπισαν οι υποψήφιες 
ΧΚΑΕ την περίοδο της COMECON. Ένα ακόµη µειονέκτηµα της καινοτοµίας στην ΕΕ είναι 
η διασπορά των ερευνητικών προσπαθειών και η δυσκολία µετουσίωσης των αποτελεσµάτων 
των προσπαθειών αυτών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Επίσης, οι υποψήφιες χώρες έχουν 
σταµατήσει να χρηµατοδοτούν προσπάθειες για εφευρέσεις και καινοτοµία λόγω της 
σοβαρής χρηµατοδοτικής κρίσης. 
 
Η κοινωνία των πληροφοριών του 21ου αιώνα � όπως τόνισαν οι 13 υποψήφιες χώρες στην 
αίτησή τους προς την Επιτροπή � δεν µπορεί να δηµιουργηθεί εάν δεν δηµιουργηθεί 
παράλληλα ένα κοινός χώρων πληροφοριών. Αυτό σηµαίνει ότι διάφορα αόρατα στοιχεία, 
όπως η υποδοµή, οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες , η µορφή των ηλεκτρονικών 
πληροφοριών, τα πρότυπα, η ανάπτυξη λογισµικού κ.λπ., θα πρέπει να συγκεντρωθούν και, 
πιθανότατα, να υπαχθούν σε µία αρχή. 
 
Ωστόσο, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες, το κεφάλαιο 17 σχετικά µε την επιστήµη 
και την έρευνα και το κεφάλαιο 19 σχετικά µε τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και 
πληροφόρησης έχουν κλείσει στις διαπραγµατεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Κανένας δεν 
γνωρίζει «εάν η παραδοσιακή µέθοδος των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή του 
ανταγωνισµού για τη χρηµατοδότηση της έρευνας από πηγές της ΕΕ θα διατηρηθεί τόσο στην 
προενταξιακή περίοδο όσο και µετά την προσχώρηση στην ΕΕ». Και κανείς δεν γνωρίζει 
«εάν αυτή η παραδοσιακή µέθοδος είναι κατάλληλη και αποτελεσµατική για τις υποψήφιες 
χώρες». 
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VI. Συµπέρασµα 
 
Η πέµπτη διεύρυνση της ΕΕ είναι ένα αµετάκλητο γεγονός. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί σε 
διαδοχικά στάδια ή µπορεί να αποτελέσει ένα «τελεσµένο γεγονός» λόγω εξωτερικών 
παραγόντων ή µπορεί να καθυστερήσει εξαιτίας τους. Η διαδικασία των διαπραγµατεύσεων 
έχει προοδεύσει σηµαντικά και οι οριζόντιες πτυχές της διεύρυνσης έχουν αντιµετωπιστεί στο 
σύνολό τους. Ωστόσο, για τα έξι κεφάλαια τα οποία εξετάζονται στην παρούσα έκθεση (δηλ. 
βιοµηχανική πολιτική, ΜΜΕ, τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών και της πληροφόρησης, 
επιστήµη και έρευνα, ενέργεια και εξωτερικές σχέσεις), εξακολουθούν να υπάρχουν 
σηµαντικές πτυχές που απαιτούν περαιτέρω λεπτοµερή εξέταση. Όλες συγκλίνουν σε ένα 
ενιαίο ζήτηµα: «οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν σοβαρή αναδιάρθρωση 
και προσαρµογή αλλά το κόστος ενός τέτοιου µετασχηµατισµού θα πρέπει να αναληφθεί από 
κοινού τόσο από την ΕΕ όσο και από τις εν λόγω χώρες». 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 

Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στις υποψήφιες χώρες (2121/2000 (ΙΝΙ)) 
  
 
Συνεισηγητές:  Miet Smet και Harald Ettl 
 

Περίληψη της διαδικασίας 
 
Κατά τη συνεδρίασή της στις  7 Ιουλίου 2000, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων όρισε συνεισηγητές τους Miet Smet και Harald Ettl. 
 
Κατά τις συνεδριάσεις της στις 4 Ιουλίου, 28 Αυγούστου και 11 Σεπτεµβρίου 2000, η 
επιτροπή εξέτασε το σχέδιο συµµετοχής στη συνολική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση ενέκρινε οµόφωνα 10 παραγράφους προς 
συµπερίληψη στην πρόταση ψηφίσµατος. 
 
Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές:  Michel Rocard πρόεδρος·  Winfried 
Menrad, αντιπρόεδρος·  Miet Smet και Harald Ettl συνεισηγητές·   Jan Andersson, Elspeth 
Attwooll (αναπλ. Daniel G.L.E.G. Ducarne), Maria Antonia Avilés Perea, Jean-Louis Bernié, 
Philip Rodway bushill-Matthews, Alejandro Cercas Alonso, Luigi Cocilovo, Proinsias De 
rossa, Harlem Désir (αναπλ. Elisa Maria Damião), Den Dover (αναπλ. Ρόδης Κράτσα), Jillian  
Evans, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Fiorella Ghilardotti, Marie-Hélène Gillig, Anne-Karin 
Glase, Richard Howitt (αναπλ. Claude Moraes), Stephen Hughes, karin Jöns, Ιωάννης 
Κουκιάδης, Toine Manders (αναπλ. Elizabeth Lynne), Thomas Mann, Ria G.H.C. Oomen-
Ruijten (αναπλ. Raffaele Lombardo), Manuel Pérez Alvarez, Bartho Pronk, Tokia Saïfi, 
Herman Schmid, Helle Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg, Anne E.M. Van Lancker και 
Barbara Weiler. 
 
 Η συµµετοχή στη συνολική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής στις 12 Σεπτεµβρίου 2000. 
 
Οι παράγραφοι που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων αντιστοιχούν στις παραγράφους 57 έως και 66 της πρότασης ψηφίσµατος. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
Περιβαλλοντικές πτυχές στις διαπραγµατεύσεις διεύρυνσης (2000/2080 (ΙΝΙ)) 
 
Εισηγητές: Alexander De Roo και Erik Meijer 
 

Περίληψη της διαδικασίας 
 
Κατά τη συνεδρίασή της στις 2 Μαρτίου 2000, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Πολιτικής των Καταναλωτών όρισε εισηγητές τους κ.κ. Alexander De Roo και Erik Meijer. 
 
Κατά τις συνεδριάσεις της στις 28 Αυγούστου και 11 Σεπτεµβρίου 2000, η επιτροπή εξέτασε 
το σχέδιο συµµετοχής στη συνολική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε 10 παραγράφους προς συµπερίληψη 
στην πρόταση ψηφίσµατος µε 39 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 1 αποχή. 
 
Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Marilies Flemming, ασκούσα την 
προεδρία· Alexander De Roo και Erik Meijer (αναπλ. Laura González Alvarez), εισηγητές · 
Maria del Pilar Ayuso González, Jean-Louis Bernié (αναπλ. Jean Saint-Josse), Hans 
Βlokland, John bowis, Philip Bushill-Matthews (αναπλ. Per-Arne Arvidsson), Dorette 
Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Karl-Heinz Florenz, Robert Goodwill, Cristina Gutiérrez 
Cortines, Heidi Hautala (αναπλ. Hiltrud Breyer), Roger Helmer, mary Honeyball (αναπλ. 
David robert Bowe), Anneli Hulthén, Eija-Riitta Anneli Korhola, hans Kronberger, Bernd 
Lange, Ρaul Lannoye (αναπλ. Marie Anne Isler Béguin), Peter Liese, Jules Maaten, Mινέρβα 
Μελποµένη Μαλλιώρη, Patricia McKenna, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Karl 
Erik Olsson, Marit Paulsen, Fréderique ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin 
Scheele, Horst Schnellhardt, Jona Sjöstedt, Bart Staes (αναπλ. Inger Schörling), Katharine 
Stihler, Αντώνιος Τρακατέλλης, Roseline Vachetta και Phillip Whitehead. 
 
Η συνεισφορά στη συνολική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής στις 12 Σεπτεµβρίου 2000. 
 
Οι παράγραφοι που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Πολιτικής των Καταναλωτών αντιστοιχούν στις παραγράφους 67 έως και 76 της πρότασης 
ψηφίσµατος. 
 
 
 

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
 
Συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  
 
Η δηµόσια συµµετοχή και η εµπλοκή των περιβαλλοντικών ΜΚΟ στη διαδικασία 
προσχώρησης ήταν, µέχρις στιγµής, περιορισµένη και, ως εκ τούτου, στην πράξη 
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περιορίστηκαν και τα δικαιώµατα των πολιτών όσον αφορά την ενηµέρωση αλλά και την 
επιρροή τους στις µεγάλης σηµασίας αποφάσεις που λαµβάνονται εξ ονόµατός τους. Η τάση 
αυτή παρατηρείται σε όλες τις χώρες, και όλες τις φάσεις της ενταξιακής διαδικασίας.  
 
Ωστόσο, αυτή η στάση αποκλεισµού δεν περιορίζεται στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. 
Γενικώς, η Επιτροπή καθώς και οι κυβερνήσεις των υποψηφίων χωρών, χειρίζονται τα 
έγγραφα αξιολόγησης ως εξαιρετικά εµπιστευτικά έγγραφα. Τα έγγραφα θέσεων της 
κυβέρνησης που αναφέρονται σε περιβαλλοντικά θέµατα, όπου συµπεριλαµβάνονται και 
προτάσεις για τροποποίηση των παραρτηµάτων των οδηγιών για τα πτηνά και τους 
οικοτόπους � όσον αφορά τους καταλόγους των προστατευοµένων ειδών και οικοτόπων � 
αντιµετωπίζονται ουσιαστικά επίσης ως κρατικά µυστικά, µε εξαίρεση τη Σλοβενία η οποία 
κοινοποίησε τις προτάσεις της στο Ίντερνετ. Οµοίως, µε απόλυτη µυστικότητα καλύπτονται 
και τα έργα του προγράµµατος ISPA, ενώ µόνο η Λετονία κοινοποίησε τις προτάσεις της για 
το SAPARD. 
 
Ειδικότερα, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη υπάρχει µακρά παράδοση στον 
περιορισµό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που αφορούν τη δηµόσια πολιτική, στα 
κρατικά όργανα. Ακόµη και ΜΚΟ που χαίρουν επίσηµης αναγνώρισης, π.χ. µε καθεστώς 
παρατηρητή σε ορισµένα όργανα, στην πράξη, αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.  Αυτό συµβαίνει, επί παραδείγµατι, µε την οργάνωση WWF (Παγκόσµιο Ταµείο 
για τη Φύση) όσον αφορά τις διαπραγµατεύσεις για την επέκταση και στα νέα κράτη µέλη της 
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, διαπραγµατεύσεις που διενεργούνται υπό την αιγίδα της 
∆ιεθνούς Σύµβασης για την Προστασία του ∆ούναβη. 
 
∆εδοµένου ότι οι ΜΚΟ στις υποψήφιες χώρες διαθέτουν πολύ ανεπτυγµένες επιστηµονικές 
δυνατότητες, εµπειρογνωµοσύνη και γνώση, ιδίως σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, αυτός ο αποκλεισµός τους θεωρείται πολύ κοντόφθαλµος. ∆εν είναι δυνατόν να 
υπάρξει αρµονική ανάπτυξη που θα ενσωµατώνει τους περί βιοποικιλότητας στόχους στις 
τοµεακές πολιτικές, ακόµη και µέσω του Natura 2000, χωρίς τη συµµετοχή του κόσµου.  
 
Η αδυναµία αυτή µπορεί να επισηµανθεί σε διάφορα στάδια των διενεργουµένων 
προετοιµασιών. Σε ορισµένες χώρες, οι ΜΚΟ απλώς αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, 
καθόσον ενηµερώθηκαν από τις κρατικές αρχές, όπως συνέβη µε έναν εκπρόσωπο µιας 
µεγάλης τσεχικής ΜΚΟ για την προστασία της φύσης, ότι: «πρόκειται περί θέµατος για το 
οποίο πρέπει να επιληφθούν οι κρατικές αρχές και δεν αποτελεί θέµα που αφορά την 
κοινωνία των πολιτών». Σε άλλες χώρες, όπως διαπιστώθηκε επί τόπου, οι ΜΚΟ αδυνατούν 
να συλλέξουν στοιχεία σχετικά µε το κατά πόσον η κυβέρνηση έχει εκπονήσει προτάσεις 
τροποποίησης των παραρτηµάτων, την επιλογή των ειδών και των οικοτόπων στους οποίους 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, κλπ. 
  
Με βάση όλα τα ανωτέρω, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η Επιτροπή να λάβει τα πρόσφορα 
µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει την εκ µέρους των κυβερνήσεων των υποψηφίων χωρών 
συνειδητοποίηση των ωφελειών που συνεπάγεται η συµµετοχή των ΜΚΟ και ότι η 
συµµετοχή αυτή πρέπει να αποτελέσει µετρήσιµη προϋπόθεση για την αποδοχή όλων των 
κρατικών προτάσεων  και αιτηµάτων. 
 
Το θέµα της χρονικής συγκυρίας 
 
Η χρονική συγκυρία των συναφών µε την προσχώρηση δραστηριοτήτων και η διαθεσιµότητα 
επενδυτικών κεφαλαίων κατά την προενταξιακή φάση πλήττουν και απειλούν τη 
βιοποικιλότητα. Πολλές αποφάσεις που αφορούν την προώθηση ευρείας έκτασης 
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προενταξιακών επενδύσεων έχουν ήδη ληφθεί ή βρίσκονται επί του παρόντος υπό συζήτηση. 
Ωστόσο, καθυστερούν ακόµη σηµαντικά τα απαραίτητα για τη διατήρηση της φύσης µέτρα, 
και ειδικότερα η µεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους, 
καθώς και η δηµιουργία του δικτύου Natura 2000. Αυτό σηµαίνει ότι η ανάπτυξη 
µεταφορικών δικτύων (που, παρά την ήδη υπάρχουσα βάση των σχετικά υψηλής τεχνολογίας 
σιδηροδροµικών δικτύων, αφορά, κατά κύριο λόγο, την  κατασκευή αυτοκινητοδρόµων, εν 
µέρει χρηµατοδοτούµενων από το ISPA), και η αγροτική ανάπτυξη (εντατικοποίηση, 
αναβάθµιση των διευκολύνσεων, των κτηριακών υποδοµών κλπ. µέσω των προγραµµάτων 
SAPARD), που αµφότερα θα τεθούν σε εφαρµογή φέτος, βάσει των σχεδίων που 
εκπονήθηκαν το 1999, προχωρούν ταχύτερα από τα µέτρα που είναι αναγκαίο να ληφθούν για 
τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας. Από την άλλη, οι πρώτοι κατάλογοι υποψηφίων προς 
ένταξη στο NATURA 2000 τοποθεσιών � για την Ουγγαρία και τη Σλοβενία � δεν πρόκειται 
να εξεταστούν πριν από το 2001 ενώ, εν πάση περιπτώσει, οι τελικοί κατάλογοι των προς 
συµπερίληψη χώρων δεν πρόκειται να είναι έτοιµοι πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησης. 
 
Για παράδειγµα, στη Βουλγαρία έχει προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισµού των έργων 
υποδοµής που θα ενταχθούν στο ISPA και το SAPARD, ενώ η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα 
ξεκινήσει την επιλογή των χώρων που θα ενταχθούν στο Natura 2000, µόνο µετά την 
προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Ο ήδη σχεδιασµένος ∆ιάδροµος Ε4 που αποτελεί 
αυτοκινητόδροµο των διευρωπαϊκών δικτύων και ενώνει τη Σόφια µε την Αθήνα, αναδεικνύει 
το πρόβληµα της χρονικής συγκυρίας. Σχεδιασµένος να διέλθει κατ� ευθείαν µέσα από την 
περιοχή Kresna Gorge, που αποτελεί σηµαντικό χώρο που συγκεντρώνει πολλά είδη πτηνών 
και ζώων, ο αυτοκινητόδροµος θα καταστρέψει ένα ήδη επισήµως χαρακτηρισθέν «αυστηρό 
φυσικό καταφύγιο» και έναν µικρότερο «προστατευόµενο χώρο». Ολόκληρη η χαράδρα έχει 
µεγάλες πιθανότητες να συµπεριληφθεί στον κατάλογο της Natura 2000, καθώς αποτελεί 
καταφύγιο περισσοτέρων από 40 ειδών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος σε δύο ειδών οικοτόπους, 
και πέραν του γεγονότος ότι αυτό το έχουν αναγνωρίσει και οι βουλγαρικές αρχές, η 
οργάνωση BirdLife International την έχει χαρακτηρίσει Σηµαντική Περιοχή για τα Πτηνά 
(ΣΠΠ). Αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ορίζει 
ότι ο χαρακτηρισµός µιας περιοχής ως ΣΠΠ, πρέπει να θεωρείται «σηµαντικότατο 
επιστηµονικό στοιχείο» όσον αφορά τους χώρους οι οποίοι πρόκειται να χαρακτηριστούν, 
στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα Πτηνά, ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Επίσης, στη 
Σλοβενία, τρεις τέτοιες ΣΠΠ επηρεάζονται από σχέδια µεταφορικών δικτύων που 
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του ISPA ή µέσω δανείων της ΕΤΑΑ και της ΕΤΕπ. 
 
Οι υφιστάµενες περιβαλλοντικές διασφαλίσεις είναι ανεπαρκείς. Κατά συνέπεια, όταν τεθούν 
σε λειτουργία τα συστήµατα διατήρησης της φύσης δεν θα µπορέσουν να προσφέρουν τίποτε 
περισσότερο από το να προσπαθήσουν να διατηρήσουν ό,τι θα έχει αποµείνει από τη 
βιοποικιλότητα µετά τα αλλεπάλληλα πλήγµατα που θα έχουν προξενήσει τα µεγάλα 
επενδυτικά προγράµµατα. Γενικώς, πέρα απ� αυτά, το χρονοδιάγραµµα για την ανάπτυξη 
εθνικών στρατηγικών στο πλαίσιο του SAPARD ήταν ασφυκτικό, µε αποτέλεσµα να µην 
υπάρξει επαρκής χρόνος για διαβουλεύσεις, οπότε η διαδικασία χαρακτηρίστηκε, ακόµη µια 
φορά, από ελλιπή συµµετοχή των ΜΚΟ και του πληθυσµού, καθώς και από έλλειψη 
διαφάνειας. Πέρα από το πρόβληµα αυτό, οι περισσότερες υποψήφιες χώρες κατά την 
εκπόνηση των Εθνικών Σχεδίων Ανάπτυξης της Υπαίθρου που έγινε στο πλαίσιο του 
SAPARD, απλώς παρέλειψαν να ζητήσουν τη γνώµη των ΜΚΟ. 
 
Ένα επί πλέον πρόβληµα χρονικής συγκυρίας αφορά τα παραρτήµατα των οδηγιών για τα 
πτηνά και τους οικοτόπους. Τα παραρτήµατα αυτά περιλαµβάνουν καταλόγους των 
επαπειλουµένων ειδών και οικοτόπων. Για να περιληφθεί στους καταλόγους αυτούς ένα είδος 
ή ένα οικότοπος, πρέπει να έχει σηµασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς, λόγω 
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της προσχώρησης νέων κρατών µελών θα απαιτηθούν τροποποιήσεις των παραρτηµάτων 
αυτών, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η πλούσια βιοποικιλία που συνεισφέρουν  οι υποψήφιες 
χώρες. Ωστόσο, οι υποψήφιες χώρες αναµένεται να επιλέξουν τους χώρους που θα 
περιληφθούν στο Natura 2000 πριν από την προσχώρηση και, συνεπώς, δεν θα υπάρχει 
δυνατότητα προσαρµογής των παραρτηµάτων. 
 
Υπάρχουν ήδη κατάλογοι των επαπειλουµένων ειδών στις υποψήφιες χώρες, καθώς αυτοί 
καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της Σύµβασης της Βέρνης για τη βιοποικιλότητα και το σύστηµα 
ταξινόµησης EUNIS. Ωστόσο, δεν είναι σαφής ο τρόπος µε τον οποίο θα λαµβάνουν υπόψη 
οι υποψήφιες χώρες τους καταλόγους αυτούς, προκειµένου να συµµορφωθούν κατά γράµµα 
µε τις υφιστάµενες οδηγίες. 
 
Μη συνειδητοποιηµένες δυνατότητες για αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη 
 
Οι κυβερνήσεις των υποψηφίων χωρών, γενικώς, δεν δίνουν ιδιαίτερη προτεραιότητα στη 
διατήρηση της φύσης και την αειφόρο ανάπτυξη, συγκριτικά µε άλλους τοµείς, όπως τις 
µεταφορές, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος συρρίκνωσης του εύρους των 
κοινωνικοοικονοµικών επιλογών και απώλειας ενός σηµαντικού συγκριτικού 
πλεονεκτήµατος που διαθέτει η περιοχή. Για παράδειγµα, σε έναν λόγο που εξεφώνησε 
νωρίτερα φέτος ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Εσθονίας κ. Heiki Kranich, ανέφερε ότι: 
«δεν είναι απολύτως αναγκαίο να ληφθούν στη χώρα µας περιβαλλοντικά µέτρα αντίστοιχα 
αυτών της Ευρώπης (sic). Πρέπει να οικοδοµήσουµε την οικονοµία µας».  
 
Επί πλέον, µερίδιο της ευθύνης για τη µυωπική αυτή συµπεριφορά πρέπει να χρεωθεί και 
στην Επιτροπή. Η βιοποικιλία της ΕΕ και οι οικότοποι στους οποίους στηρίζεται, φαίνεται να 
αποτελούν απλώς συµπλήρωµα των θεσπισµένων διαδικασιών και των πλαισίων που έχουν 
δηµιουργηθεί για το Natura 2000. Αν ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συγκεντρώσεις ειδών 
και οικοτόπων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ιδίως δε η ποικιλία των ενδηµικών 
φυτικών και ζωικών ειδών και οι πολύ διαφορετικές κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες των 
περιοχών στις οποίες απαντώνται οι πόροι αυτοί, αυτό, από επιστηµονική και οργανωτική 
σκοπιά φαίνεται αµφίβολο. Μόνο στην Ουγγαρία απαντώνται πολλά είδη που δεν 
απαντώνται αλλού, µεταξύ των οποίων έντεκα είδη πεταλούδων και βωτρίδων, ένα είδος 
ερπετού, εννέα είδη φυτών που έχουν χαρακτηριστεί «σπάνια» και άλλα οκτώ που έχουν 
χαρακτηριστεί «πολύ σπάνια», πέντε διαφορετικές κοινότητες φυτών και δώδεκα υποείδη 
φυτών. Σε ένα κατάλογο των σηµαντικότερων µόνο κοινοτήτων από είδη στεπών και 
δασικών στεπών της περιοχής των Καρπαθίων και των Βαλκανίων που δεν απαντώνται στην 
Ευρώπη των 15, περιλαµβάνονται πάνω από σαράντα τύποι φυτικών κοινοτήτων και άνω των 
εκατό φυτικών ειδών. 
 
Η περιοχή των Καρπαθίων αποτελεί ένα καλό παράδειγµα. Με σχετικά οριοθετηµένο 
γεωγραφικό χώρο και µια σειρά από ενδηµικά είδη που δεν απαντώνται σε άλλα µέρη της 
Ευρώπης, τα Καρπάθια Όρη µπορούν να αποτελέσουν ενδεικτική περίπτωση χαρακτηρισµού 
ως χωριστής βιογεωγραφικής περιοχής. Κατ� αυτόν τον τρόπο, ενόψει της εφαρµογής του 
προγράµµατος Natura 2000, θα µπορούσε να υπάρξει εκ µέρους των χωρών της περιοχής 
κοινός σχεδιασµός, κοινές αποφάσεις όσον αφορά τις επιστηµονικές µεθοδολογίες και 
προσεγγίσεις κλπ. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει διενεργηθεί πραγµατική εκτίµηση της 
επιχειρηµατολογίας αυτής ενώ, αντιθέτως, τα Καρπάθια αντιµετωπίζονται προσωρινώς ως 
τµήµα της αλπικής βιογεωγραφικής περιοχής. 
 
Η βιοποικιλότητα και η πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά των υποψηφίων χωρών 
συνιστούν «συγκριτικά πλεονεκτήµατα» στον βαθµό που αποτελούν τη δυνητική βάση για 
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την χάραξη αναπτυξιακών στρατηγικών που θα εδράζονται στην αειφόρο ανάπτυξη. Τα 
περιβαλλοντικά αγαθά και οι υπηρεσίες που µπορούν να παρασχεθούν από φυσικές περιοχές 
εξακολουθούν να αποτελούν υποτιµηµένα στοιχεία του οικονοµικού συστήµατος. Μεταξύ 
αυτών των αγαθών και των υπηρεσιών συµπεριλαµβάνονται, επί παραδείγµατι, η τιθάσευση 
των πληµµυρών µέσω των υδροτόπων και των διαύλων εκτροπής των υδάτων, ο οικολογικός 
τουρισµός µέσα και γύρω από τις προστατευόµενες περιοχές και η αειφόρος υλοτοµία. Ο 
συνεχής εξοστρακισµός της διατήρησης της φύσης και της αειφόρου ανάπτυξης στις 
τελευταίες θέσεις των προτεραιοτήτων και της χάραξης πολιτικής, κινδυνεύει να οδηγήσει σε 
καταστροφή ή υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων και περιορισµό των µελλοντικών 
αναπτυξιακών επιλογών, όπως συνέβη σε πολλές περιοχές της σηµερινής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Είναι εύκολο να επιρριφθούν όλες οι ευθύνες στις υποψήφιες χώρες για τη µυωπική 
περιβαλλοντική τους πολιτική, ενώ δεν είναι δύσκολο να βρεθούν και σχετικά παραδείγµατα. 
Ωστόσο, πρέπει να παραδεχθούµε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να αναµένουµε από αυτές να 
ολοκληρώσουν το τεράστιο έργο της συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων για τον 
προσδιορισµό των χώρων που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα Natura 2000, χωρίς επαρκή 
οικονοµική βοήθεια. Ο σηµερινός προϋπολογισµός του προγράµµατος LIFE δεν προβλέπει 
συµπληρωµατική χρηµατοδότηση για τις υπό ένταξη χώρες όσον αφορά τη χαρτογράφηση, 
συλλογή, ανάλυση και δηµοσίευση του έργου που απαιτείται για τον προσδιορισµό όλων των 
τοποθεσιών που µπορούν να περιληφθούν στις διατάξεις των οδηγιών περί πτηνών και 
οικοτόπων. Μολονότι το 50% των κονδυλίων του ISPA έχουν εγγραφεί για περιβαλλοντικά 
µέτρα, η διατήρηση της φύσης δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο των τύπων των έργων που 
είναι επιλέξιµα για ενίσχυση.  
 
Η Επιτροπή πρέπει να δώσει το θετικό παράδειγµα στις προς ένταξη χώρες, αποδίδοντας 
εµφανώς µεγαλύτερη έµφαση (και αυξάνοντας τις πιστώσεις) στον τοµέα της διατήρησης της 
φύσης στην ΕΕ και στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, αναγνωρίζοντας και 
τονίζοντας  ότι η βιοποικιλότητα δεν πρέπει να θυσιαστεί στον βωµό των καθυστερηµένων 
χρονοδιαγραµµάτων προσαρµογής. 
 
Οικονοµικές δυσκολίες 
 
Οι περισσότερες από τις υποψήφιες χώρες δεν αντιµετωπίζουν ελλείψεις όσον αφορά την 
εµπειρογνωµοσύνη, τη γνώση, την εµπειρία ή τον ενθουσιασµό. Αυτό που τους λείπει 
πραγµατικά είναι τα κονδύλια. Πολλά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
προσπάθειες για τη βελτίωση της διατήρησης της φύσης στις υποψήφιες χώρες µπορούν να 
αποδοθούν, τουλάχιστον εν µέρει, απλώς στην έλλειψη χρηµάτων. Πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα για τη βελτίωση της οικονοµικής ενίσχυσης µε στόχο: 
 
• τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση των υποψηφίων για ένταξη στο NATURA 2000 
χώρων· 

• τη δηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών για την παρακολούθηση και την επιβολή της 
νοµοθεσίας· 

• τη διαχείριση των χώρων του NATURA 2000· 
• τη βελτίωση της συνειδητοποίησης όσον αφορά τις νοµικές υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη συµµετοχή στην ΕΕ, καθώς και την παροχή βοήθειας για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων αυτών· 

• την κατάρτιση των τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων όσον αφορά την κοµβική 
νοµοθεσία, την εφαρµογή της, τα εξ αυτής απορρέοντα οφέλη για τις τοπικές κοινότητες, 
τη συµµετοχή του κοινού στη διαχείριση των χώρων του NATURA 2000 κλπ. 
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Πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων αυτών από τις 
υπάρχουσες πιστώσεις του προϋπολογισµού και όπου κριθεί απαραίτητο να προταθούν νέες 
θέσεις στον προϋπολογισµό. ∆εν πρέπει να  λησµονούµε ότι οι δηµοσιονοµικές ανάγκες 
στους τοµείς αυτούς είναι σχετικά πολύ περιορισµένες και ότι οι επενδύσεις στους τοµείς της 
γνώσης, της συνειδητοποίησης και της συµµετοχής του κοινού παρέχει δυνατότητες για πολύ 
υψηλές αποδόσεις. Αν δεν διατεθούν οι επενδύσεις αυτές, ενδεχοµένως τα µεγαλύτερα 
κονδύλια που θα απαιτηθούν εν συνεχεία για την εφαρµογή τεχνικών και επιστηµονικών 
µέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας, δεν θα επιτύχουν στον στόχο τους, είτε λόγω 
ανεπάρκειας των προκαταρκτικών εργασιών είτε λόγω έλλειψης της απαραίτητης 
συνειδητοποίησης του κοινού όσον αφορά τον σεβασµό και την «αστυνόµευση» των µέτρων 
περιβαλλοντικής προστασίας. 
 
Ένας κίνδυνος που ελλοχεύει είναι να προσδιοριστούν σηµαντικοί χώροι αλλά µε ελάχιστα 
έως µηδαµινά αποτελέσµατα, καθώς οι εν λόγω χώρες δεν θα διαθέτουν τα µέσα για να 
αποδείξουν ότι ένας συγκεκριµένος χώρος αξίζει να ενταχθεί στο Natura 2000, ή να τον 
διαχειριστούν κατάλληλα ακόµη και αν περιληφθεί. Οι αποφάσεις που κανονικά θα έπρεπε να 
λαµβάνονται αποκλειστικά βάσει επιστηµονικών κριτηρίων, διατρέχουν τον κίνδυνο να 
επηρεαστούν, ως µη όφειλαν, από αυτή την έλλειψη κεφαλαίων.  
 
Ανάπτυξη της υπαίθρου και γεωργία 
 
Η κατάσταση στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι ανάµικτη: 
στο πλαίσιο του προηγούµενου καθεστώτος υπήρχε ένα σύστηµα κολλεκτιβοποιηµένων 
αγροκτηµάτων, σε συνδυασµό µε παραδοσιακά µικρά αγροκτήµατα. Το σύστηµα κατέρρευσε 
µέσα στη γενική κατάρρευση των οικονοµιών των χωρών αυτών, και η κατάρρευση αυτή είχε 
διάφορες συνέπειες για το περιβάλλον: µείωση της µόλυνσης και περιορισµό των κινδύνων 
που ενέχει η µονοκαλλιέργεια, αλλά µε ταυτόχρονη πίεση επί των οικοτόπων και των ειδών 
των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από συγκεκριµένες γεωργικές πρακτικές, όπως η βόσκηση.  
 
Ταυτόχρονα, κάµψη σηµείωσε και η απασχόληση στην ύπαιθρο. Παρόλ� αυτά, περίπου το 
10% του πληθυσµού των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
αντλούν τα προς το ζην από γεωργικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση αιφνίδιας και άνευ 
προσαρµογών επιβολής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), θα ανέκυπταν πολλά 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, καθώς και αύξηση της ανεργίας, ανεξέλεγκτη διόγκωση της 
αστυφιλίας και συνολική επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών. Καθόσον τα κράτη µέλη της 
ΕΕ δεν φαίνονται διατεθειµένα να αποδεχτούν την εκχώρηση εξαιρέσεων όσον αφορά τους 
κανόνες της ΚΓΠ, δεν είναι εύκολο να εξευρεθεί χρυσή τοµή στην αντίφαση που υπάρχει 
µεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας αφενός και της τρέχουσας πρακτικής αφετέρου. 
Στον βαθµό που κάτι τέτοιο δεν συνέβη στην ΕΕ των 15, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια 
αισιοδοξίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό αν ληφθεί υπόψη ο πλούτος της βιοποικιλότητας 
των υποψηφίων χωρών. 
 
Έχει ζωτική σηµασία να ενθαρρυνθούν δραστηριότητες που, αφενός συµβάλλουν στην 
αναχαίτιση της εγκατάλειψης της υπαίθρου, εξασφαλίζοντας εισοδήµατα και, αφετέρου, 
συµβάλλουν και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ως παραδείγµατα µπορούν να 
αναφερθούν ενδεικτικά: η µη υλοτοµική αξιοποίηση των δασικών εκτάσεων, οι µη εντατικές 
γεωργικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης αξίας (όπως η παραγωγή παραδοσιακών 
και υψηλής προστιθέµενης αξίας τροφίµων, και οι µέσω προγραµµάτων δραστηριότητες που 
στοχεύουν στην ενίσχυση των λιγότερο ανεπτυγµένων και των ορεινών αγροτικών περιοχών), 
ο αειφόρος τουρισµός και οι διάσπαρτες οικονοµικές δραστηριότητες που µπορούν να 
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προωθηθούν µέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών. 
  
Η υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα, που επί του 
παρόντος παρέχουν στα κράτη µέλη δυνατότητες διατήρησης και εµπλουτισµού της 
βιοποικιλότητας  και του χωροταξικού σχεδιασµού, πρέπει να θεωρείται ως το βασικότερο 
µέσο για την αντιµετώπιση της ανάγκης προστασίας της βιοποικιλότητας στις υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, επί του παρόντος, οι χώρες αυτές δεν 
συνειδητοποιούν τις δυνατότητες και τη σηµασία που µπορεί να έχει ένα µέσο που µπορεί να 
διασφαλίσει µια δέσµη στόχων: αναχαίτιση της εγκατάλειψης της υπαίθρου µε ταυτόχρονη 
προστασία της παραδοσιακής γεωργίας, του τοπίου και της άγριας πανίδας. Στους τοµείς που 
συνδέονται σαφώς µε την περιβαλλοντική προστασία πρέπει να αυξηθούν οι πιστώσεις για 
την αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου, µε έργα που συµβάλλουν στη διαφοροποίηση της 
αγροτικής οικονοµίας. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Κάθε µια από τις υποψήφιες χώρες, αν και όταν προσχωρήσει στην ΕΕ, θα εµπλουτίσει την 
ΕΕ µε τη βιοποικιλότητά της, µια βιοποικιλότητα για τη διατήρηση της οποίας, ακόµη και 
από τη στενά οικονοµική σκοπιά, αξίζει να διατεθούν κονδύλια. Η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο 
και οι αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ πρέπει να κάνουν ό,τι µπορούν προκειµένου να 
προωθήσουν µια δηµιουργική, µακρόπνοη και αποτελεσµατική πολιτική για τη διατήρηση 
της φύσης στις χώρες αυτές. Η ορθή εφαρµογή των υφισταµένων οδηγιών περί οικοτόπων και 
πτηνών και του προγράµµατος για το δίκτυο Natura 2000, µπορούν να αποτελέσουν τη βάση 
της πολιτικής αυτής. 
 
Ωστόσο, οι επιδόσεις των σηµερινών κρατών µελών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για 
επίδειξη ανεπιφύλακτης εµπιστοσύνης στις ικανότητες ή τη βούλησή τους όσον αφορά την 
επίτευξη του στόχου αυτού. Επί πλέον, οι επενδύσεις µέσω κοινοτικών κονδυλίων, ασφαλώς 
σε ορισµένες περιπτώσεις ανελήφθησαν χωρίς να δοθεί η δέουσα προσοχή στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 
Πρέπει να αποκοµίσουµε τα αναγκαία συµπεράσµατα από τις προηγούµενες προσχωρήσεις 
και, ίσως από την πιο σχετική µε την εν λόγω περίπτωση, απορρόφηση της πρώην Λ∆Γ στην 
Ο∆Γ και, κατά συνέπεια, και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αν υιοθετηθεί υπερβολικά 
γενναιόδωρη στάση κατά τις µεταβατικές περιόδους που θα δοθούν στα νέα κράτη µέλη για 
να προσαρµόσουν τη νοµοθεσία και τις πρακτικές τους στο κοινοτικό κεκτηµένο, µάλλον θα 
οδηγηθούµε στην επ� αόριστο αναβολή της επίτευξης των στόχων. Ασφαλώς, µολονότι στην 
παρούσα έκθεση επικεντρωθήκαµε στα οριζόντια θέµατα, τα προβλήµατα ποικίλλουν από 
κράτος σε κράτος και από περιοχή σε περιοχή και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να 
ληφθεί δεόντως υπόψη. Για παράδειγµα, η Κύπρος και η Μάλτα απειλούνται λιγότερο, µε 
ορισµένες εξαιρέσεις, από την πίεση στον τοµέα της ανάπτυξης των υποδοµών ενώ, από την 
άλλη, υποφέρουν περισσότερο από τις άλλες από τη µη αειφόρο θηρευτική δραστηριότητα. Η 
βιοποικιλότητα της χλωρίδας και πανίδας τους είναι πιο περιορισµένη αλλά και πολύ 
διαφορετική από αυτές των περιοχών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Επειδή επί 
του παρόντος η προς αυτές χορηγούµενη κοινοτική βοήθεια είναι πολύ µικρότερη από την 
αντίστοιχη των υποψηφίων χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης, ενδεχοµένως τα οφέλη που θα 
αποκοµίσει η ΕΕ να υπολείπονται σηµαντικά αυτών που αποκοµίζει από τις υποψήφιες 
χώρες, οι οποίες, ως ένα βαθµό, εξαρτώνται ήδη από την οικονοµική βοήθεια. Εν πάση 
περιπτώσει, το Natura 2000 αποτελεί το κατάλληλο πρότυπο πολιτικής το οποίο, αφενός δεν 
είναι δαπανηρό και, αφετέρου, µε ορθή διαχείριση µπορεί να είναι και αποτελεσµατικό από 
απόψεως κόστους.  
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Οι χώροι που θα ενταχθούν στο Natura 2000 πρέπει να προσδιοριστούν πριν από την 
προσχώρηση και να καθιερωθούν χωρίς καθυστέρηση. Από την άλλη, όσον αφορά την 
υιοθέτηση της ΚΓΠ, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές. 
Ωστόσο, για να αποδώσουν τα µέτρα αυτά µακροπρόθεσµα, πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των 
ΜΚΟ και η συµµετοχή του απλού πληθυσµού. Η ανάληψη γενικής δέσµευσης για τη 
διατήρηση της φύσης δεν αποτελεί στόχο εκτός πραγµατικότητας. Μπορεί να συµβαδίσει µε 
την φυσική και υγιή υπερηφάνεια µιας χώρας ή µιας στενότερης περιοχής. Ωστόσο, αυτό δεν 
πρόκειται να συµβεί αν καταστραφούν οι πόροι βιοπορισµού των µικρών γεωργών και του 
λοιπού αγροτικού πληθυσµού και αν αυτοί υποχρεωθούν να αναζητήσουν µέσα επιβίωσης. 
 
Συστάσεις 
 
Η Επιτροπή και οι άλλες αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες, σε συνεννόηση και συνεργασία µε τις 
κυβερνήσεις, τις ΜΚΟ, λαϊκές οργανώσεις και ενδιαφερόµενα άτοµα στις ίδιες τις υποψήφιες 
χώρες, πρέπει 
 
• να εργαστούν για την καλύτερη συνειδητοποίηση και κατανόηση του Natura 2000, εκ 

µέρους τόσο των κρατικών υπηρεσιών όσο και του ευρέως κοινού γενικότερα· 
• να ενθαρρύνουν την ευρύτερη συµµετοχή και εµπλοκή των περιβαλλοντικών ΜΚΟ στην 
ενταξιακή διαδικασία· 

• να διασφαλίσουν ότι τα χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ έργα και προγράµµατα θα 
αποδίδουν τη δέουσα σηµασία στα περιβαλλοντικά θέµατα, ιδίως στο θέµα της 
προστασίας της βιοποικιλότητας· 

• να εξετάσουν τρόπους αύξησης της χρηµατοδότησης για την  άµεση στήριξη της 
διατήρησης της φύσης, ιδίως τον προσδιορισµό των επιλέξιµων για ένταξη στο Natura 
2000 χώρων και την εν συνεχεία διαχείρισή τους· 

• να διασφαλίσουν ότι ο προσδιορισµός των χώρων που θα ενταχθούν στο Natura 2000 θα 
προηγηθεί τη ένταξης και να επινοήσουν ένα σύστηµα βάσει του οποίου, µε την πρώτη 
ευκαιρία, θα τροποποιηθούν οι δύο σχετικές οδηγίες· 

• να αναγνωρίσουν, τόσο στην πράξη όσο και στα λόγια, το γεγονός ότι η βιοποικιλότητα 
και η πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά των αγροτικών περιοχών στις 
υποψήφιες χώρες θα µπορούσαν να αποτελέσουν ενδεχοµένως τα θεµέλια για τη χάραξη 
αναπτυξιακών στρατηγικών που θα στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη· 

• να ενθαρρύνουν δραστηριότητες που τείνουν να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις στην ύπαιθρο και τη φύση ενώ παράλληλα µεγιστοποιούν τα οφέλη, 
συµβάλλοντας στη διατήρηση του αγροτικού πληθυσµού καθώς και της βιοποικιλότητας· 

• να αποθαρρύνουν την εκχώρηση µακροχρόνιων εξαιρέσεων όσον αφορά το 
περιβαλλοντικό κεκτηµένο· 

• ειδικότερα, να απαιτήσουν την πλήρη συµµόρφωση προς τις περί πτηνών και οικοτόπων 
οδηγίες πριν από την ένταξη· 

• να δηµιουργήσουν σαφείς δεσµούς µεταξύ των εθνικών σχεδίων ανάπτυξης της υπαίθρου 
και των πόρων που διατίθενται από το SAPARD και τις προτεραιότητες των περί πτηνών 
και οικοτόπων οδηγιών, µε ιδιαίτερη έµφαση στους χώρους του Natura 2000, που πρέπει 
να αποτελέσουν στόχο των αγροπεριβαλλοντικών πιλοτικών προγραµµάτων. 

 



DT\413232EL.doc 65/173 PE 290.129 

 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
 
Στην επικείµενη διεύρυνση της ΕΕ, η περιβαλλοντική διάσταση θα αποτελέσει 
σηµαντικότατη πρόκληση τόσο για τις υποψήφιες χώρες όσο και για τα κράτη µέλη της 
ΕΕ: οικονοµική αναδιάρθρωση και προσαρµογή σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις και την αειφόρο ανάπτυξη. Εξίσου σηµαντικά θέµατα θα ανακύψουν και στον 
τοµέα της εναρµόνισης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 
 
Μεγάλα τµήµατα των υποψηφίων χωρών έχουν υποστεί σοβαρές ζηµίες6 λόγω της 
ακατάλληλης και απαθούς διαχείρισης και της εσφαλµένης περί αναπτυξιακού σχεδιασµού 
αντίληψης. Εφαρµόστηκαν ορισµένα µέτρα που είναι αντίθετα µε τις αρχές και τις απαιτήσεις 
της αειφορίας. Η περιβαλλοντική υποβάθµιση επηρέασε σηµαντικά τις συνθήκες διαβίωσης 
και υγιεινής του πληθυσµού εντός αλλά και πέραν των ενεχοµένων περιοχών. Οι 
µακροπρόθεσµες επιπτώσεις θα µπορούσαν αν είναι ακόµη χειρότερες. Τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα αφορούν κυρίως τους κάτωθι ευαίσθητους τοµείς:  
 
- ποιότητα του αέρα και ρύπανση, κλιµατική αλλαγή και ελάττωση της στιβάδας του 
όζοντος: πολύ κακές εκποµπές ρύπων και αερίων του θερµοκηπίου από την αυξηµένη 
κυκλοφορία και την κακή ποιότητα των καυσίµων· 

- ρύπανση των υδάτων: βαρύς φόρτος από αγροτικές, αστικές, προαστιακές και 
βιοµηχανικές πηγές, έλλειψη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, ευτροφισµός των 
γλυκών υδάτων και ρύπανση των ποτάµιων και θαλασσίων υδάτων·  

- αποσάθρωση και υποβάθµιση του εδάφους: αυξηµένη χρήση χηµικών λιπασµάτων, 
παρασιτοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, νιτρικών αλάτων και αποχετευτικής ιλύος  στις 
αγροτικές εκτάσεις· οξίνιση και απερήµωση, σοβαροί κίνδυνοι από ανεπαρκώς 
ελεγχόµενες ανθρώπινες και βιοµηχανικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των 
αθλητικών δραστηριοτήτων και του µαζικού τουρισµού·  

- αστικό περιβάλλον: επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης λόγω ανεπαρκούς 
πολεοδοµικού σχεδιασµού, στεγαστικής πολιτικής, χωροταξικού σχεδιασµού, µεταφορών 
και ανάπτυξης χωρίς επίδειξη σηµασίας ή ευαισθησίας στην αειφορία ή τη διατήρηση της 
ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς των ενεχοµένων πόλεων· 

- διαχείριση των αποβλήτων: αυξηµένες ποσότητες αστικών και βιοµηχανικών 
αποβλήτων, και πολύ χαµηλά επίπεδα ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης· 

- βιοµηχανική ρύπανση και διαχείριση των κινδύνων: ανεπαρκής διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων, των ουσιών υψηλού κινδύνου και των πυρηνικών υλικών. 

 
Λόγω ελλείψεως έντονης οικολογικής συνείδησης, καθώς και επαρκούς πληροφόρησης και 
γνώσης σε πολιτικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο επιχειρηµατικής 
οργάνωσης και σε επίπεδο ΜΚΟ, τα περιβαλλοντικά θέµατα συγκαταλέγονται µεταξύ των 
πλέον δύσκολων τοµέων που θα τεθούν στις διαπραγµατεύσεις. Αν δεν υπάρξει βαθιά 
πολιτιστική διείσδυση σε προσωπικό επίπεδο ούτε και αποτελεσµατικό νοµικό σύστηµα, η 
περιβαλλοντική κρίση θα συνεχιστεί. Γιαυτό, ένας από τους σηµαντικότερους στόχους κατά 
την προενταξιακή περίοδο πρέπει να είναι ο οικονοµικός σχεδιασµός και η ανάληψη 
δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση της εντονότερης προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, 
ούτως ώστε να ασκηθεί επιρροή στους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στη νοµοθεσία 
καθώς και στη συµπεριφορά των καταναλωτών. 
  

                                                 
6  Παραποµπή: �Το περιβάλλον της Ευρώπης: ∆εύτερη αξιολόγηση�, Ευρωπαϊκός 
Οργανισµός Περιβάλλοντος, 1998. 
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Από την άλλη, οι υποψήφιες χώρες έχουν τεράστιες εκτάσεις ανεκµετάλλευτης φύσης, 
που µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στον εµπλουτισµό της βιολογικής 
ποικιλοµορφίας ολόκληρης της Ευρώπης7, αλλά που χρήζουν διατήρησης και 
προστασίας. Έχει καταρτιστεί ειδική στρατηγική της ΕΕ για την έγκριση και εφαρµογή 
κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας � το αποκαλούµενο «κοινοτικό κεκτηµένο». Αυτό 
συνδυάζεται µε αύξηση της χορηγούµενης από την ΕΕ βοήθειας κατά την προενταξιακή 
περίοδο. Ωστόσο, εξακολουθεί να εκκρεµεί το θέµα του κατά πόσον οι υποψήφιες χώρες και 
η ΕΕ είναι διατεθειµένες να δεσµευτούν στην υπόθεση της περιβαλλοντικής διάστασης, 
λαµβάνοντάς την σοβαρά υπόψη σε όλες τις φάσεις των διαπραγµατεύσεων. 
 
Προσέγγιση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 
 
Μια σηµαντική προϋπόθεση για την ένταξη στην ΕΕ είναι η υποψήφια χώρα να πληροί 
όχι µόνο τους όρους της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας και της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης, 
αλλά και το υπάρχον κοινοτικό κεκτηµένο. Τόσο η ενσωµάτωση όσο και η πιστή 
εφαρµογή του περιβαλλοντικού κεκτηµένου αποτελούν µείζονος σηµασίας καθήκοντα 
που µπορούν να υλοποιηθούν µόνον αν λάβουν υψηλότατη προτεραιότητα. 
 
Η διαδικασία ενσωµάτωσης της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, η 
αποκαλούµενη διαδικασία προσέγγισης, περιλαµβάνει περίπου 70 οδηγίες � ορισµένες από 
τις οποίες τροποποιήθηκαν επανειληµµένως και συµπληρώθηκαν από αναθεωρηµένες 
οδηγίες � και 21 κανονισµούς. Στη σηµεία αυτό, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
παράλληλη ανάπτυξη  της σχετικής µε τη βιοµηχανία νοµοθεσίας στις υποψήφιες χώρες. 
Πάνω απ� όλα, µεταξύ αυτών πρέπει να περιληφθούν και µέτρα για τη µείωση της γενικής και 
διασυνοριακής µόλυνσης και την ενίσχυση της προσήλωσης στις διατάξεις των διεθνών 
συµβάσεων που υποστηρίζει η ΕΕ. 
 
Η πιο επείγουσα πρόκληση είναι να διασφαλιστεί η ορθή και ταχεία ενσωµάτωση του 
περιβαλλοντικού κεκτηµένου στην εθνική νοµοθεσία των υποψηφίων χωρών, χωρίς να 
υπάρξει καθυστέρηση της προόδου της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στην ΕΕ συνολικά. 
Ασφαλώς, η προσέγγιση στην νοµοθεσία της ΕΕ δεν αποτελεί αυτοσκοπό· η 
φιλοπεριβαλλοντικής κατεύθυνσης νοµοθεσία και πρακτικές πρέπει, κατ� αρχάς, να θεωρηθεί 
ότι στοχεύει στη βελτίωση της ευηµερίας των ενεχοµένων πληθυσµών. 
 
Η ενσωµάτωση του κεκτηµένου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι την 
ένταξη και οιαδήποτε µεταβατική περίοδος εκχωρηθεί πρέπει να περιοριστεί µέχρι µια 
πενταετία. Οι µεταβατικές χρονικές περίοδοι πρέπει να είναι περιορισµένοι σε µήκος και 
εύρος. Οι υποψήφιες χώρες οφείλουν να δείξουν εµφανείς προόδους κατά την προενταξιακή 
περίοδο και η ανάγκη εκχώρησης µεταβατικών περιόδων πρέπει να αποδειχτεί µε ακριβή 
σχέδια και προγράµµατα µε χρονοδιαγράµµατα και οροθέσια, ενώ θα πρέπει να έχει 
διασφαλιστεί κινητοποίηση πόρων και η ύπαρξη σχεδίων χρηµατοδότησης και 
προγραµµάτων θεσµικής ανάπτυξης. Μόνο σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις µπορεί 
να εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης της µεταβατικής περιόδου και πέραν της 
πενταετίας µετά την προσχώρηση µιας υποψήφιας χώρας. Αυτό ισχύει ακόµη και στον 
πυρηνικό τοµέα. Οι περιβαλλοντικές κοινοτικές οδηγίες η υλοποίηση των οποίων δεν είναι 
ιδιαίτερα δαπανηρή, π.χ. οι οδηγίες για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για 
τα πτηνά και τους οικοτόπους, πρέπει να τεθούν σε ισχύ από την πρώτη ηµέρα της 
προσχώρησης. Πρέπει να έχουν καταρτιστεί σαφέστατα χρονοδιαγράµµατα και χρονικά 
περιθώρια σε όλα τα επίπεδα που είναι απαραίτητα για τη χάραξη και υλοποίηση των 

                                                 
7  Οµοίως. 
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πολιτικών. Πριν από την προσχώρηση πρέπει να έχουν τεθεί σε λειτουργία τα αναγκαία 
θεσµικά όργανα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ούτω ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία και 
αποφασιστική εφαρµογή της εναρµονισµένης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Επί πλέον, για να 
αποδώσουν καρπούς, όλα αυτά πρέπει να συνοδευτούν και να εµπλουτιστούν µε την 
προώθηση της κουλτούρας στον τοµέα της περιβαλλοντικής αειφορίας στην καθηµερινή ζωή. 
 
Λόγω της ενδεχόµενης αναγκαιότητας για εξαιρέσεις, πρέπει να υιοθετηθεί η 
περιπτωσιολογική και ανά χώρα προσέγγιση. Επί του παρόντος, οι υποψήφιες χώρες 
εξετάζουν τα µακροπρόθεσµα εθνικά προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των 
προτεινοµένων ηµεροµηνιών ένταξης και των χρονοδιαγραµµάτων για την έγκριση του 
περιβαλλοντικού κεκτηµένου µε τη σταδιακή ουσιαστική ευθυγράµµιση. Πέρα από τη 
νοµοθετική προσέγγιση, σηµαντική θα είναι και η συνεργασία µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα. 
 
Χρηµατοδότηση 
 
Μεγάλη πρόκληση για όλες τις υποψήφιες χώρες είναι η χρηµατοδότηση των επενδύσεων 
που είναι απαραίτητες για την επιτυχηµένη εφαρµογή των προϋποθέσεων του κοινοτικού 
περιβαλλοντικού κεκτηµένου: εκτιµάται ότι οι κυβερνήσει θα χρειαστεί να διαθέσουν περί τα 
120 δις ευρώ για να συµµορφωθούν στο περιβαλλοντικό κεκτηµένο. Απαιτείται η 
κινητοποίηση τεράστιων εγχώριων και ξένων οικονοµικών πόρων και συντονισµένη 
προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Υπάρχει κόστος όσον 
αφορά την εξασφάλιση και τη λειτουργία περιβαλλοντικών υποδοµών (π.χ. εξοπλισµός 
αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, συλλογή και συστήµατα επεξεργασίας 
λυµάτων, µονάδες αποτέφρωσης απορριµµάτων), µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται 
και η θεσµική αναδιάρθρωση, η διοικητική µεταρρύθµιση και η παρακολούθηση (π.χ. 
απαιτήσεις σε πρόσθετο προσωπικό, πρόσθετος εξοπλισµός ελέγχου, βελτιωµένη κατάρτιση). 
 
Κατά την περίοδο 2000 � 2006, η ΕΕ σκοπεύει να χορηγήσει ενισχύσεις ύψους 520 εκατ. 
ευρώ ετησίως για περιβαλλοντικές επενδύσεις στις υποψήφιες ΧΚΑΕ. Ασφαλώς το ποσό 
αυτό δεν αρκεί για να καλύψει το κόστος που θα αναλάβουν οι υποψήφιες χώρες. Η ΕΕ 
οφείλει να αυξήσει στο πλαίσιο της συνολικής οικονοµικής συνδροµής της το ποσό των 
ειδικών κονδυλίων που θα διοχετευτούν για την επιτάχυνση της εφαρµογής των 
περιβαλλοντικών προδιαγραφών στις υποψήφιες χώρες.  
 
Το ISPA (Μέσο για τις Προενταξιακές ∆ιαρθρωτικές Πολιτικές), που αποτελεί το 
σηµαντικότερο κοινοτικό µέσο για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών επενδύσεων, θα 
επικεντρωθεί στις επενδύσεις υποδοµών που αφορούν την εφαρµογή των οδηγιών στον τοµέα 
της διαχείρισης του αέρα, των υδάτων και των αποβλήτων, όπου απαιτούνται τεράστιες 
επενδύσεις. Το Phare και το SAPARD (Ενίσχυση για την Ανάπτυξη  της Γεωργίας και 
της Υπαίθρου), θα εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση επενδύσεων περιφερειακής και 
αγροτικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα Phare σταδιακά θα µετασχηµατιστεί σε προκαταρκτικό 
µέσο των διαρθρωτικών ταµείων: τα σχέδια πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της 
ολοκληρωµένης βιοµηχανικής αναδιάρθρωσης ή των προγραµµάτων περιφερειακής 
ανάπτυξης. Μέχρι το 2006, το πρόγραµµα θα εξασφαλίζει χρηµατοδοτήσεις ύψους 1,5 δις 
ευρώ ετησίως. Θα επικεντρώνεται σε θέµατα θεσµικής οικοδόµησης και επενδύσεων, 
λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές. Θα υποστηριχτεί έντονα η ανάπτυξη 
περιβαλλοντικών οργάνων και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, ώστε να προωθηθεί η 
εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου. Μέσω του SAPARD θα δοθούν κατά την περίοδο 
2000 � 2006, ενισχύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ ετησίως. Το µέσο αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί 
περισσότερο για τη χρηµατοδότηση αγροπεριβαλλοντικών µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων 
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και δράσεων µικρής κλίµακας στον τοµέα της περιβαλλοντικής υποδοµής, στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων ανάπτυξης της υπαίθρου. Περαιτέρω προτεραιότητα πρέπει να δοθεί και στην 
προώθηση πιο αειφόρων καλλιεργητικών µεθόδων, όπως η οργανική καλλιέργεια, που 
συµβάλλουν στην αύξηση των εισοδηµάτων των µικροµεσαίων αγροκτηµάτων, καθώς και 
στη διατήρηση και ανάπτυξη των δασών. 
 
Το Πρόγραµµα Περιβαλλοντικών Επενδύσεων Προτεραιότητας για την Ένταξη (PEPA) 
βοηθά τις υποψήφιες χώρες της Κεντρική και Ανατολικής Ευρώπης να αναπτύξουν τις 
αναγκαίες στρατηγικές περιβαλλοντικών επενδύσεων για την  ένταξη. Το 1998 
δηµιουργήθηκε η ∆ιευκόλυνση των Ευρείας Κλίµακος Υποδοµών του Phare (LSIF), για 
τη συγχρηµατοδότηση έργων στον τοµέα του περιβάλλοντος και των µεταφορών. 
Χρηµατοδοτήθηκε µε κονδύλιο 138,5 εκατ. ευρώ, υπό µορφή επιχορηγήσεων για 
περιβαλλοντικές επενδύσεις το 1998 και 1999. Τα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα πρέπει να 
στηρίξουν τη διατήρηση και τη βελτίωση των δηµοσίων µέσων αστικών µεταφορών, 
προωθώντας περισσότερο τις δηµόσιες αστικές και σιδηροδροµικές µεταφορές, αντί την 
κατασκευή αυτοκινητοδρόµων. 
 
Το µεγαλύτερο µέρος των αναγκαίων οικονοµικών πόρων πρέπει να εξευρεθούν σε 
εθνικό επίπεδο. Οι υποψήφιες χώρες έχουν καταρτίσει εθνικά και περιφερειακά 
περιβαλλοντικά ταµεία προκειµένου να αντλήσουν πόρους για περιβαλλοντικές επενδύσεις. 
Τα κονδύλια αυτά µπορεί να διαδραµατίσουν κοµβικό ρόλο στην κατασκευή των έργων και 
τη χρηµατοδότηση καθώς και την κινητοποίηση των µηχανισµών συγχρηµατοδότησης. 
Ασφαλώς, ορισµένα από τα υπάρχοντα κονδύλια που αφορούν την περιοχή πρέπει να 
ενισχυθούν προκειµένου να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον ρόλο αυτό, τόσο στο πλαίσιο 
του Phare όσο και του Προενταξιακού Χρηµατοδοτικού Μέσου (ISPA). 
 
Κατά τα επόµενα χρόνια, οι υποψήφιες χώρες οφείλουν να ολοκληρώσουν τα οριζόµενα από 
τις οδηγίες χρηµατοδοτικά σχέδιά τους για τον καθορισµό των κατά προτεραιότητα και των 
αποδοτικών από απόψεως κόστους επενδύσεων (συνυπολογίζοντας και το περιβαλλοντικό 
κόστος). Πρόκειται περί κοµβικής σηµασίας θέµατος ενόψει των περί προσχώρησης 
διαπραγµατεύσεων. Οι υποψήφιες χώρες πρέπει να αναπτύξουν επαρκείς δυνατότητες 
αυτοχρηµατοδότησης για περιβαλλοντικές επενδύσεις, εξασφαλίζοντας επίσης και την 
κατάλληλη αναλογία µεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων, ενθαρρύνοντας περισσότερο τις 
επενδύσεις από τον ιδιωτικό τοµέα. Οι ΜΚΟ έχουν να διαδραµατίσουν σηµαντικότατο 
ρόλο φύλακα και να επιτελέσουν έργο έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε να διασφαλιστούν 
οι πλέον ενδεδειγµένες πρακτικές και η βέλτιστη αξιοποίηση των επιχορηγήσεων. 
 
Όλες οι επενδύσεις που ενισχύονται από εθνικές, διεθνείς και κοινοτικές πηγές πρέπει να 
συµβαδίζουν µε το περιβαλλοντικό κεκτηµένο. Αυτό πρέπει να ισχύει και για τις 
επενδύσεις που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Είναι 
σηµαντικό να εκπονηθούν εθνικά σχέδια  σε κάθε υποψήφια χώρα, µε βάση την αρχή της 
επικουρικότητας, τη συµβολή της ΕΕ και τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα. Ιδιαίτερη 
έµφαση πρέπει να δοθεί στη συµµόρφωση στην περί εκτίµησης του περιβαλλοντικού 
κινδύνου οδηγία και πρέπει να επιδειχθεί σεβασµός των περιβαλλοντικώς προστατευοµένων 
από την εθνική και διεθνή νοµοθεσία περιοχών. Η αυστηρή προσήλωση στο κοινοτικό 
περιβαλλοντικό κεκτηµένο, ιδίως στην περί εκτίµησης του περιβαλλοντικού κινδύνου οδηγία, 
ως προϋπόθεση για αποφάσεις χρηµατοδότησης, πρέπει να εφαρµοστεί αµέσως όσον αφορά 
τη χρηµατοδότηση από τα κοινοτικά προενταξιακά χρηµατοδοτικά µέσα, όπως το Phare, το 
ISPA και το SAPARD, καθώς και για τη χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ και την ΕΤΑΑ.  Επί 
πλέον, τα έργα στο πλαίσιο του SAPARD και του ISPA πρέπει να 
αλληλοσυµπληρώνονται για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων: µεταξύ 
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αυτών, περιλαµβάνεται και η προώθηση εναλλακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και 
αειφορικού προσανατολισµού λύσεων, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρµογής τους. 

 

Μέτρα πολιτικής 
 
Η συµµόρφωση στο κοινοτικό περιβαλλοντικό κεκτηµένο ασφαλώς θα βελτιώσει την 
κατάσταση του περιβάλλοντος και θα αποφέρει σηµαντικά οφέλη στον πληθυσµό. Για 
την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη της αειφορίας ως αναπόσπαστου 
µέρους της αναπτυξιακής στρατηγικής και των διαφόρων τοµεακών πολιτικών, ο 
κοινωνικός διάλογος και ο διάλογος στην κοινωνία των πολιτών πρέπει να λάβουν 
υψηλή προτεραιότητα. Πρέπει να υπάρξει: 
 
- ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ στα εθνικά νοµικά συστήµατα· 
- ενόσω διαρκούν οι διαπραγµατεύσεις, εφαρµογή του συνόλου της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας της ΕΕ· 

- ευρωπαϊκή διασυνοριακή και διαπεριφερειακή βοήθεια για την επιβολή της 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας· 

- προαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας· δηµιουργία τραπεζών δεδοµένων για 
εύκολη και αποτελεσµατική επικοινωνία, διανοµή και διάδοση του συνόλου της 
νοµοθεσίας που προωθούν οι φορείς χάραξης πολιτικής στις οµάδες συµφερόντων και τις 
οµάδες πίεσης, καθώς και στους πολίτες γενικώς· βελτίωση της φερεγγυότητας των 
περιβαλλοντικών στατιστικών και της ενηµέρωσης του βιοµηχανικού κλάδου, των 
εργαζοµένων και των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τους βιοµηχανικούς κινδύνους, 
την πυρηνική ασφάλεια και την προστασία από τις ακτινοβολίες· 

- ενθάρρυνση της συµµετοχής του κοινού, συµπεριλαµβανοµένης και της διοργάνωσης 
ενηµερωτικών εκστρατειών για ευαισθητοποίηση του πληθυσµού σε περιβαλλοντικά 
θέµατα, ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισµού µεταξύ των διαφόρων φορέων· 
να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει αποτελεσµατική και υπεύθυνη συµµετοχή· 

- επαρκής ενίσχυση των ΜΚΟ, συµπεριλαµβανοµένων και των µικρών ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται επί τόπου και οι οποίες ενίοτε διατυπώνουν προτάσεις για τις πλέον 
καινοτόµες µεταρρυθµίσεις πολιτικής. 

 
Η εφαρµογή του κεκτηµένου πρέπει να καταστεί βασική ευθύνη όλων των µερών που 
συµµετέχουν στη διεύρυνση.  Ειδικότερα, µέτρα και πολιτικές που συµβάλλουν στην 
επιτυχή εφαρµογή είναι: 
 
- η διασφάλιση της διοικητικής και θεσµικής ικανότητας· 
- επενδύσεις στην αδελφοποίηση πόλεων και περιοχών και ισχυρή κοινωνία των πολιτών· 
- ανάπτυξη επιστηµονικής και θεσµικής υποδοµής· 
- καλή επιλογή της χρονικής συγκυρίας των πραγµατοποιούµενων επενδύσεων. 
 
Είναι απαραίτητο να υπάρξει ευρωπαϊκή, περιφερειακή και τοµεακή συνεργασία και 
οικοδόµηση ισχυρών δικτύων, µεταξύ των οποίων και ενός προγράµµατος ενεργού 
συνεργασίας µεταξύ των υποψηφίων χωρών. Για να καταστεί η αειφόρος ανάπτυξη 
κυρίαρχη οικονοµική και κοινωνική αντίληψη, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε 
πρωτοβουλίες, οι οποίες: 
 
- προωθούν την πλήρη συµµόρφωση στα πρότυπα παραγωγής και ασφάλειας, ιδίως στον 
τοµέα των τροφίµων· 

- ανάπτυξη νέας αντίληψης όσον αφορά την εκτίµηση του κόστους, λαµβάνοντας ωστόσο 
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υπόψη το περιβαλλοντικό κόστος σε σχέση µε την περί πρόληψης αρχή και την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει»· 

- ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για τον καθορισµό των ρόλων και των αρµοδιοτήτων 
εντός κάθε χώρας, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρµογή του κεκτηµένου και να ληφθούν 
υπόψη τα εκ της διαδικασίας αυτής απορρέοντα οικονοµικά. Για µια τέτοια στρατηγική, 
είναι προφανές ότι µεγάλη σηµασία έχει η διενέργεια αποτελεσµατικού κοινωνικού 
διαλόγου και διαλόγου µε την κοινωνία των πολιτών. 

 
Πέρα από τη θέσπιση νοµικού πλαισίου, µε στόχο τη διατήρηση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης, πρέπει να διατηρηθούν και 
να προωθηθούν περαιτέρω οι δύο εξίσου σηµαντικές συνιστώσες της αειφορίας � οι 
φυσικοί πόροι και το κεφάλαιο της φύσης αφενός, και οι ανθρώπινοι πόροι και το 
ανθρώπινο κεφάλαιο αφετέρου. Η κοινή δράση στους τοµείς αυτούς πρέπει να 
επικεντρώνεται σε µέτρα: 
 
- για τη διάρθρωση της περιβαλλοντικής πολιτικής: υιοθέτηση ολοκληρωµένης και 
τοµεακής προσέγγισης όσον αφορά τις προϋποθέσεις περιβαλλοντικής προστασίας σε 
όλες τις τοµεακές πολιτικές, ιδίως τη βιοµηχανία, την ενέργεια, τις µεταφορές, τη 
γεωργία, την αλιεία, το εµπόριο, την επιστηµονική έρευνα, τη βελτίωση της υπάρχουσας 
γενικής πληροφόρησης, τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόσβαση του κοινού και των 
µέσων ενηµέρωσης στην πληροφόρηση και ανταλλαγή απόψεων· 

- τη διασφάλιση της συνοχής των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων και των περιβαλλοντικών διασφαλίσεων µέσω της στρατηγικής 
εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΕΠΕ)· 

- ενσωµάτωση της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης στα προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και χρήση των πολιτιστικών µελετών για τη συσχέτιση της περί διαχείρισης 
θεωρίας µε τη φιλοσοφία της γνώσης· 

- ενίσχυση του διαλόγου µε τους κοινωνικούς εταίρους και του µεταξύ τους διαλόγου για 
την εκτίµηση των κινδύνων και τη χάραξη µακροπρόθεσµων στρατηγικών για σώφρονα 
διαχείριση των φυσικών πόρων (εδάφους, υδάτων, ενέργειας, υπαίθρου, ακτών)· 

- ενθάρρυνση της διαβούλευσης µε τους εργαζοµένους και τις συνδικαλιστικές τους 
οργανώσεις, σχετικά µε τη σηµασία της καθαρής παραγωγής και την επιβολή οικολογικού 
φόρου. 

 
Έχει ζωτική σηµασία να υπάρξει στενή διασύνδεση των υπουργείων περιβάλλοντος, 
µεταφορών, ενέργειας και γεωργίας µεταξύ τους. Πρέπει να προβαίνουν σε ανασκόπηση 
της προόδου που σηµειώνεται όσον αφορά την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών 
πτυχών στην πολιτική τους. Σηµαντικό µέρος του σχεδιασµού  περαιτέρω στρατηγικών και 
µέτρων σε εθνικό επίπεδο πρέπει να αφορά: 
 
- την εκπόνηση αειφόρου ενεργειακής πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης και µιας 
συνολικές, συντονισµένης πολιτικής για τον περιορισµό των εκποµπών  CO2 · 

- την ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών 
µεθόδων· 

- τη διασφάλιση αποτελεσµατικής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και τη διατήρηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος· 

- τη χρησιµοποίηση ολοκληρωµένης προσέγγισης µε τη συνεισφορά της επιστηµονικής 
εµπειρογνωµοσύνης, της έρευνας και της τεκµηρίωσης· 

- την ενίσχυση του ρόλου των µέσων ενηµέρωσης και των εθνικών περιβαλλοντικών 
υπηρεσιών. 
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Οι εθνικές στρατηγικές πρέπει να επικεντρωθούν σε δυναµικές και ολοκληρωµένες 
στρατηγικές επιµερισµένης ευθύνης, µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων 
φορέων (δηµόσιες αρχές, ιδιωτικός τοµέας, καταναλωτές), και πρέπει να στοχεύουν στην 
ενθάρρυνση των αλλαγών όσον αφορά τις κοινωνικές πρακτικές. Επί του παρόντος, πάρα 
πολλές από αυτές είναι επιζήµιες για το περιβάλλον. 
 
Πυρηνική ασφάλεια και προστασία από τις ακτινοβολίες 
 
Η παραγωγή, η µεταφορά και η κατανάλωση ενέργειας ασκούν µεγάλη επίδραση στο 
περιβάλλον. Στις συνεχιζόµενες διαπραγµατεύσεις, η προσέγγιση του θέµατος της πυρηνικής 
ασφάλειας και της πυρηνικής ενέργειας πρέπει να είναι προσεκτική. Το θέµα της 
περιβαλλοντικής προστασίας σε σχέση µε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στις υποψήφιες 
χώρες πρέπει, ειδικότερα, να τεθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης: τα θέµατα 
αυτά δηµιουργούν πολιτικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στην Ευρώπη 
γενικώς. 
 
Καθώς οι πυρηνικές προδιαγραφές και οι προδιαγραφές ασφαλείας εµπίπτουν στο πεδίο 
αρµοδιοτήτων των κρατών µελών, δεν υπάρχουν ενιαία κοινοτικά πρότυπα στα οποία 
οφείλουν να συµµορφωθούν οι υποψήφιες χώρες. Από την άλλη, η ΕΕ ζητεί τη θέσπιση 
ενιαίων προδιαγραφών ασφαλείας, ή την καθιέρωση ενός επιπέδου  που θα αντιστοιχεί στο 
ύψιστο από τεχνολογικής, ρυθµιστικής και επιχειρησιακής σκοπιάς επίπεδο στην Ένωση. 
Είναι πλέον απαραίτητο να θεσπιστούν και να τηρούνται βασικές κοινοτικές προδιαγραφές 
ασφαλείας. Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της Βιέννης, η Επιτροπή κλήθηκε να 
θεσπίσει κριτήρια συνολικής αποδοχής των πυρηνικών αντιδραστήρων, όσον αφορά τη 
διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ. Τα κριτήρια αυτά είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση 
των αντιδραστήρων κάθε υποψήφιας χώρας, και όχι µόνο αυτών που θα πρέπει να κλείσουν. 
Η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να παρεµποδιστεί από τον κίνδυνο θέσπισης αυστηρότερων 
όρων για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες των κρατών µελών.  Για τη συµµόρφωση προς το 
περιβαλλοντικό και ενεργειακό κεκτηµένο, προωθείται το εσπευσµένο κλείσιµο των πρώτης 
γενιάς αντιδραστήρων σοβιετικού σχεδιασµού, που θεωρούνται «υψηλού κινδύνου»8. Για την 
υλοποίηση που έχει πλέον καταστεί κατεπείγουσα, απαιτείται: 
 
- ισχυρή δέσµευση τόσο από πλευράς υποψηφίων χωρών όσο και από πλευράς ΕΕ· 
- εκτίµηση της περιβαλλοντικής ραδιενέργειας, ετοιµότητα για καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης, προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του πληθυσµού· αυστηρός έλεγχος 
των φορτίων µε απόβλητα και ραδιενεργές πυρηνικές ουσίες· 

- διαφάνεια, ενηµέρωση του κοινού και δηµόσιος προβληµατισµός, συµπεριλαµβανοµένων 
ΜΚΟ και των µέσων ενηµέρωσης· 

- σύγχρονη διοικητική υποδοµή, αύξηση της εποπτικής ικανότητας, λεπτοµερές 
χρονοδιάγραµµα υλοποίηση του κεκτηµένου (οδηγίες για τις βασικές προδιαγραφές 
ασφαλείας, για την έκθεση του ιατρικού προσωπικού σε ακτινοβολίες κλπ)· 

- σηµαντική βοήθεια της ΕΕ για την αποξήλωση εγκαταστάσεων, την έρευνα στον τοµέα 
των εναλλακτικών ενεργειακών επιλογών και την κατάρτιση για την αποτελεσµατική 
παροχή υπηρεσιών και τη λειτουργία εξοπλισµού και εργαστηρίων και καλός έλεγχος.  

 
Θα διατεθούν από την ΕΕ κονδύλια για περίοδο οκτώ έως δέκα ετών από τον προϋπολογισµό 
του Phare, για να συµβάλουν στην αποξήλωση των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Κάθε 

                                                 
8  Το Bohunice V-1 (Σλοβακία) αναµένεται να κλείσει το 2008-9, η µονάδα Ignalina 1 

(Λιθουανία) το 2005 και η µονάδα 2 το 2009. Το Kozloduy 1-4 (Βουλγαρία) θα κλείσει 
την περίοδο 2003-6.  
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πυρηνικός σταθµός πρέπει να χρηµατοδοτηθεί µε κονδύλιο µέχρι 200 εκατ. ευρώ υπό µορφή 
οικονοµικής ενίσχυσης της ΕΕ. Όµως οι χρηµατοδοτήσεις της ΕΕ πρέπει να έχουν ως όρο την 
εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ και των υποχρεώσεων των χωρών αυτών. Επί πλέον, σε 
σχέση µε τους αντιδραστήρες αυτούς, πρέπει να αναµένονται πολυµερείς στρατηγικές 
επενδύσεις και διµερής οικονοµική βοήθεια από τις χώρες της ΕΕ.  
 
Η συµβολή των σηµαντικότερων διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, της ΕΤΕπ, της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) και της 
∆ιεθνούς Τραπέζης, σε ολόκληρη τη διαδικασία διαχείρισης του ενεργειακού τοµέα στις 
υποψήφιες χώρες, πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο δηµόσιου διαλόγου µε τη συµµετοχή και 
ΜΚΟ. Οι τράπεζες αυτές πρέπει να στρέψουν τις επενδύσεις τους για να στηρίξουν τη 
συνεχή παροχή ενίσχυσης για αύξηση της πυρηνικής ασφάλειας και περιορισµό του 
κινδύνου που υπάρχει για ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να ενθαρρυνθεί το κλείσιµο 
των αντιδραστήρων «υψηλού κινδύνου» µε την απόδοση προτεραιότητας στις 
επενδύσεις για την αντικατάσταση των ενεργειακών πηγών και την παροχή κοινωνικής 
υποστήριξης στους µετατιθέµενους εργαζοµένους. Πρέπει επίσης να χορηγηθούν δάνεια 
στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
 
Καθώς η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διευρύνεται στην Ευρώπη και οι υποψήφιες χώρες θα 
ενσωµατωθούν πλήρως, είναι σηµαντικό να µη δοθούν περαιτέρω οικονοµικά κίνητρα για 
αντιδραστήρες «υψηλού κινδύνου». Μέχρι στιγµής, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έπαιζαν 
σηµαντικό ρόλο στον ενεργειακό τοµέα των ενεχοµένων υποψηφίων χωρών. Καθώς µε βάση 
τις τρέχουσες λογιστικές µεθόδους φαίνεται ότι αποτελούν τη φθηνότερη µορφή επί τόπου 
παραγωγής ενέργειας στις αντίστοιχες χώρες, οι κυβερνήσεις τους εκτιµούν ότι το κλείσιµο 
των αντιδραστήρων αυτών θα είναι ζηµιογόνο για την οικονοµία των χωρών. Λόγω του ότι η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται πάρα πολύ από τους αντιδραστήρες, πρέπει 
να αναληφθεί το βάρος του κλεισίµατός τους και να υιοθετηθούν οι βέλτιστες πρακτικές 
για την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας, αποδοτικότητας και µακροπρόθεσµης 
αειφορίας.  
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 
 ΕΣΘΟΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ     
Οδηγία πλαίσιο 96/62/ΕΚ για την 
ποιότητα του αέρα  

  W TW 

Ουσίες (ΕΚ/3093/94) που 
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος  

 2005* W W 

Εκποµπές ΠΟΕ από την αποθήκευση 
βενζίνης (94/63/ΕΟΚ) 

2007 2009* W W 

Περιεκτικότητα υγρών καυσίµων σε 
θείο (93/12/ΕΟΚ) 

 D 2005 D  

Οδηγία 80/779/ΕΟΚ για το διοξείδιο του 
θείου και τα αιωρούµενα σωµατίδια  

    

Οδηγία 82/884/ΕΟΚ για τον µόλυβδο      
Οδηγία 85/203/ΕΟΚ για το οξείδιο του 
αζώτου  

    

Οδηγία 92/72/ΕΟΚ για τη µόλυνση του 
όζοντος της τροπόσφαιρας  

    

Μόλυνση από αέρια που προέρχονται 
από κινητήρες µε επιβαλλόµενη 
ανάφλεξη µε τους οποίους είναι 
εφοδιασµένα τα οχήµατα µε κινητήρα 
(βασική Οδηγία) 70/220/ΕΟΚ 

    

Οδηγία 72/306/ΕΟΚ για τις εκποµπές 
καπνού από πετρελαιοκινητήρες 
οχηµάτων µε κινητήρα  

    

Εκποµπή από κινούµενα εκτός δρόµου 
µηχανήµατα (97/768/ΕΟΚ) 

 T W  

Οδηγία 92/55/ΕΟΚ για τον τεχνικό 
έλεγχο για εκποµπές εξάτµισης 

    

Οδηγία 94/63/ΕΚ για τις εκποµπές 
πτητικών οργανικών ενώσεων  

    

Οδηγία 85/210/ΕΟΚ για την 
περιεκτικότητα της βενζίνης σε µόλυβδο  

  W  

Οδηγία 93/12/ΕΟΚ για την 
περιεκτικότητα των υγρών καυσίµων σε 
θείο  

    

Οδηγία 98/70/ΕΟΚ για την ποιότητα της 
καύσιµης βενζίνης και του πετρελαίου 

 2009* W W 

Πρόγραµµα Auto-Oil COM 96/0163 
(COD) 
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 ΕΣΘΟΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ      
Πρόταση Οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 
CΟΜ (97) 49 

    

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την 
επεξεργασία των αστικών λυµάτων 

2010* W 2015* 2008-10* D 2015* D 

Οδηγία (80/68/ΕΟΚ) για τα υπόγεια 
ύδατα  

2006* W  2007* 

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης 

 
2008* 

2010* 2006*  

Οδηγία 76/464/ΕΟΚ για την έκχυση 
επικίνδυνων ουσιών (& 
συµπληρωµατικές οδηγίες)  

2006* T TW 2009*D 

Οδηγία 75/440/ΕΟΚ για την ποιότητα 
των υδάτων επιφανείας που 
προορίζονται για την παραγωγή πόσιµου 
ύδατος 

T 2010* D  

Οδηγία 79/869/ΕΟΚ για τη µέτρηση και 
τη συχνότητα των δειγµατοληψιών και 
της ανάλυσης των επιφανειακών υδάτων 
που προορίζονται για την παραγωγή 
ποσίµου ύδατος  

 W   

Οδηγία  78/659/ΕΟΚ για τα γλυκά 
ύδατα  

T T D  

Οδηγία 79/923/ΕΟΚ για την ποιότητα 
των υδάτων για οστρακοειδή  

T T D  

Οδηγία 76/160/ΕΟΚ για τα ύδατα 
κολύµβησης 

 D D T 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
    

Οδηγία πλαίσιο 75/442/ΕΟΚ για τα 
στερεά απόβλητα 

D 2012*  D 

Οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα 
απόβλητα  

D 2012* D TW 

Οδηγίες 89/429 και 89/369/ΕΟΚ για την 
αποτέφρωση απορριµµάτων από νέες 
και υπάρχουσες εγκαταστάσεις 

    

Αποτέφρωση επικίνδυνων 
απορριµµάτων 94/67/ΕΟΚ 

W D D T 

Πρόταση Οδηγίας για την υγειονοµική 
ταφή των αποβλήτων COM (97) 105 

    

Οδηγίες 78/176 & 82/883/ΕΟΚ για την 
εναπόθεση αποβλήτων διοξειδίου του 
τιτανίου 

 W   

Συσκευασία και απόβλητα συσκευασίας 
94/62/ΕΚ  

D 2007*W 2005*W T 

∆ιάθεση χρησιµοποιηµένων 
ορυκτελαίων 75/439/ΕΟΚ 

D 2005*W W T 
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 ΕΣΘΟΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
∆ιάθεση πολυχλωροδιφαινυλίων και των 
πολυχλωροτριφαινυλίων  
 (PCB, PCT ) 96/59/ΕΚ 

 W W T  

Μπαταρίες και συσσωρευτές που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
91/86/ΕΟΚ 

D D  T  

Ιλύς καθαρισµού λυµάτων για γεωργική 
χρήση 86/278/ΕΟΚ 

 2012*  W  

Μεταφορές αποβλήτων 259/93/ΕΟΚ    W  
 
Σηµείωση: 
T= απροσδιόριστου µήκους µεταβατική περίοδος· 
N= έτος προτεινόµενης λήξης της µεταβατικής περιόδου· 
D= Αµφιβολίες της Επιτροπής· 
W= Προειδοποίηση της Επιτροπής. 
 
Πηγή (εκτός *): εκθέσεις ελέγχου (σηµείωση 4) 
 
Πηγή: έγγραφα θέσεων (σηµείωση 5) 
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 ΕΣΘΟΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ, 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

     

Οδηγία 96/61/ΕΟΚ για τον 
ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο 
της ρύπανσης  

W 2010* 2012*D TD 20

Οδηγία 84/360/ΕΟΚ για την 
ατµοσφαιρική ρύπανση από 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις  

   T  

Οδηγία 88/609/ΕΟΚ για τις µεγάλες 
εγκαταστάσεις καύςης  

 D W TW W

Οδηγία 96/609/ΕΟΚ Seveso      
Αµίαντος (87/217/ΕΟΚ)  W W D D
Πρόταση οδηγίας για τις βιοµηχανικές 
εκποµπές ΠΟΕ COM (69) 538 

     

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

     

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΤΟ      
Αξιολόγηση των κινδύνων από 
υπάρχουσες ουσίες (ΕΚ/1488/94) 

W W W  D

Εισαγωγή και εξαγωγή επικίνδυνων 
χηµικών ουσιών (ΕΟΚ/2455/92) 

 W W   

∆ιάθεση στην αγορά βιοκτόνων 
(98/8/ΕΚ) 

D W W W D

Πειράµατα σε ζώα (86/609/ΕΟΚ)  W    
Αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων 
ατυχηµάτων (Seveso II) (96/82/ΕΚ) 

D  W T T

Σκόπιµη ελευθέρωςη ΓΤΟ 
(90/220/ΕΟΚ) 

D W W  D

Περιορισµένη χρήση ΓΤΟ 
(90/229/ΕΟΚ) 

D W W  D

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

     

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ      
Οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίµηση 
των περιβαλλοντικών κινδύνων  

 W  W  

Οδηγία 90/313/ΕΟΚ για την ελεύθερη 
πληροφόρηση για θέµατα 
περιβάλλοντος  

 W   W

Οδηγία 91/692/ΕΟΚ για την τυποποίηση 
και τον εξορθολογιςµό των εκθέσεων 
σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων 
οδηγιών για το περιβάλλον 

 W W W W

Οικολογική διαχείριση και οικολογικός 
έλεγχος (ΕΟΚ/1836/93) 

W W   W
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Ανταλλαγή πληροφοριών για τη 
µέτρηση της ρύπανςης του αέρα του 
περιβάλλοντος (97/101/ΕΚ) 

   T  
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 ΕΣΘΟΝΙΑ 

 
ΠΟΛΩΝΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΣΛΟ

Γενικές παρατηρήςεις      
Θεσµικές δυνατότητες      
Πρακτική εφαρµογή      
Ποιότητα του αέρα      
Ποιότητα των υδάτων      
∆ιαχείριση αποβλήτων      
Βιοµηχανική ρύπανση, 
έλεγχος και διαχείριση των 
κινδύνων 

     

Ηχορρύπανση από οχήµατα 
και µηχανήµατα 

     

Χηµικές ενώςεις και ΓΤΟ      
Προστασία από τις 
ακτινοβολίες και πυρηνική 
ασφάλεια 

     

Οριζόντια νοµοθεςία 
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Πτυχές των διαπραγµατεύσεων διεύρυνσης που συνδέονται µε την υγεία και µε την 
προστασία των καταναλωτών (2000/2080(ΙΝΙ)) 
 
Εισηγητές: John Bowis και Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 
 

Περίληψη της διαδικασίας 
 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 22 Σεπτεµβρίου 1999, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας 
Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών όρισε εισηγητές τους John Bowis και Ria G.H.C. 
Oomen-Ruijten. 
 
Κατά τις συνεδριάσεις της στις 28 Αυγούστου και 11 Σεπτεµβρίου 2000, η επιτροπή εξέτασε 
το σχέδιο εξέτασε το σχέδιο συµµετοχής στη συνολική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση ενέκρινε οµόφωνα 10 παραγράφους προς 
συµπερίληψη στην πρόταση ψηφίσµατος. 
 
Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Alexander de Roo, ασκών την προεδρία· 
Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, αντιπρόεδρος και εισηγήτρια·  John Bowis, εισηγητής·  Maria del 
Pilar Ayuso Gonzalez, Jean-Louis Bernié (αναπλ. Jean Saint-Josse), Hans Blokland, Philip 
Rodway, Bushill-Matthews (αναπλ. Per-Arne Arvidsson), Dorette Corbey, Chris Davies, 
Avril Doyle, Marialiese Flemming, Robert Goodwill, Cristina Gutiérrez Cortines, Roger 
Helmer, Mary Honeyball (αναπλ. David robert Bowe), Anneli Hulthén, Eija-Riitta Anneli 
Korhola, Hans kronberer, Bernd lange, Peter Liee, Jules Maaten, Mινέρβα Μελποµένη 
Μαλλιώρη, Patricia McKenna, Erik Meijer (αναπλ. Laura González Alvarez), Emilia 
Franziska Müller, Rosemarie Müller, Karl Erk Olsson, Marit Paulsen, Frédérique Ries, 
Dagmar roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Jonas Sjöstedt, Bart Staes (αναπλ.  
Hiltrud Breyer), Catherine Stihler, Roseline Vachetta, Phllip Whitehead. 
 
 Η συµµετοχή στη συνολική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής στις 12 Σεπτεµβρίου 2000. 
 
Οι παράγραφοι που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας 
Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών αντιστοιχούν στις παραγράφους 77 έως και 86 της 
πρότασης ψηφίσµατος.  
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
1. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
 
�Στις ευρωπαϊκές υποθέσεις όποιος δεν πιστεύει στα θαύµατα δεν είναι ρεαλιστής� 
 
ΤΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ 



 

PE 285.644 80/173 RR\421090EL.doc 

EL 

Θα χρειαζόµασταν ίσως τον ρεαλισµό του καθηγητή Hallstein, µε βασικό στοιχείο την πίστη 
στα θαύµατα, για να µπορέσουµε να αντιληφθούµε µε ποιον ακριβώς τρόπο η υγειονοµική 
κατάσταση της Ευρώπης θα βελτιωθεί µε τη διεύρυνση. Τα µετακοµµουνιστικά οικονοµικά 
προβλήµατα· το άνοιγµα των θυρών για µερικές από τις λιγότερο υγιεινές δυτικές συνήθειες· 
η χαµηλή εκτίµηση και οι χαµηλές αποδοχές του ιατρικού επαγγέλµατος· το AIDS και η 
φυµατίωση, οι εκτρώσεις και η παιδική θνησιµότητα, όλα τους σε έντονα ανοδική πορεία· µια 
κληρονοµιά κατάχρησης της ψυχιατρικής· καθώς και το γεγονός ότι δεν έχουν ακόµη 
αντιµετωπισθεί οι προκλήσεις της µακροζωίας και το αδιάκοπα αυξανόµενο κόστος της 
µεγάλης πορείας της ιατρικής επιστήµης - ιδού τα εµπόδια στον δρόµο των υποψήφιων 
χωρών, που ορισµένα οµολογουµένως δεν έχουν ακόµη ξεκαθαριστεί από τα υπάρχοντα 
κράτη µέλη. 
 
Η ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ 
Η διαδικασία της διεύρυνσης δεν είναι όµως καλλιστεία· είναι µια σύµπραξη τωρινών και 
µελλοντικών κρατών µελών για να δούµε πώς µπορούµε να αλληλοβοηθηθούµε στο 
ξεκαθάρισµα των εµποδίων στον τοµέα της υγείας και να διδαχθούµε από τις αντίστοιχες 
εµπειρίες µας. Είναι επίσης προς το συµφέρον µας στην ΕΕ: ήδη παρατηρείται ένα φαινόµενο 
διάχυσης όσον αφορά την επάνοδο ασθενειών που νοµίζαµε πως τις είχαµε δαµάσει ή 
τουλάχιστον θέσει υπό έλεγχο - διφθερίτιδα και ηπατίτιδα Α, καθώς και νέα στελέχη της 
σύφιλης και της φυµατίωσης - και που όλες τους είναι, εν µέρει τουλάχιστον, ανιχνεύσιµες 
στις αυξηµένες επαφές µε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Με την προσχώρηση ή χωρίς 
αυτήν, το Σιδηρούν Παραπέτασµα βρίσκεται καταγής και τα αµοιβαία υγειονοµικά πρότυπα 
γίνονται για εµάς εξίσου σηµαντικά µε την οικονοµική και δηµοκρατική σταθερότητα των 
γειτόνων µας. 
 
Ένα κεντρικό θέµα θα είναι κατ� ανάγκην η στήριξη που µπορούν να παράσχουν στη 
διαδικασία αυτή τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, συµπεριλαµβανοµένης της Επιτροπής και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και µια κεντρική κριτική κατά των ίδιων αυτών 
οργάνων είναι ότι µέχρι στιγµής δεν ενθάρρυναν αρκετά αποφασιστικά τις υποψήφιες χώρες 
να αξιοποιήσουν τη διαθέσιµη βοήθεια. Το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και η Έκθεση 
2000 για την παγκόσµια υγειονοµική κατάσταση δείχνουν ότι οι πρώην κοµµουνιστικές 
χώρες έχουν κάνει πραγµατικές µεταρρυθµίσεις και προόδους αλλά, µε την εξαίρεση ίσως της 
Σλοβενίας, όλες τους έχουν να κάνουν πολλά ακόµη. Χρειάζεται πάντως µεγάλη προσοχή 
όταν συγκρίνουµε τα διαθέσιµα στοιχεία διάφορων χωρών και η παρούσα έκθεση επιχειρεί 
περισσότερο µια γενική επισκόπηση παρά να αποφανθεί για οιαδήποτε χώρα στο στάδιο αυτό 
της διαδικασίας προσχώρησης. 
 
ΣΥΝΟΨΗ 
Μια σύνοψη της σηµερινής κατάστασης στις υποψήφιες χώρες της Βαλτικής και της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι ότι όλες σχεδόν αντιµετωπίζουν οικονοµικές 
δυσκολίες, µε αποτέλεσµα τη µείωση των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών πόρων και µια 
χαµηλότερη προτεραιότητα στην υγεία· 
- ορισµένες πτυχές του τοµέα της υγείας ήταν και εξακολουθούν να είναι καλές, όπως 

π.χ. ο αριθµός των γιατρών µολονότι πάρα πολλοί βρίσκονται στα νοσοκοµεία και 
πολύ λίγοι έξω από αυτά 

- ορισµένες πτυχές ήταν καλές και τώρα είναι λιγότερο καλές, όπως π.χ. η κάλυψη του 
πληθυσµού µε εµβολιασµούς 
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- ορισµένες πτυχές ήταν κακές και τώρα βελτιώνονται, όπως π.χ. η κατάχρηση της 
ψυχιατρικής 

- ορισµένες πτυχές ήταν σχεδόν ανύπαρκτες και τώρα επιτείνονται, όπως το AIDS και η 
σύφιλη 

- ορισµένες πτυχές ήταν κακές και τώρα χειροτερεύουν, όπως π.χ. το κάπνισµα, τα 
ναρκωτικά και η κατάχρηση οινοπνευµατωδών. 

 
Το καθήκον που τίθεται είναι να αναµορφωθεί η υποδοµή, η διαχείριση και η εξασφάλιση 
πόρων για την υγεία, να βελτιωθεί η υγειονοµική διαπαιδαγώγηση και η προαγωγή της 
υγείας, να διασφαλισθεί η προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου, να εξασφαλισθεί ότι η 
προσχώρηση δεν θα οδηγήσει σε εκροή επαγγελµατιών εξαιτίας των χαµηλών αποδοχών και 
της υποβαθµισµένης θέσης τους - εκροή που θα επιτεινόταν από τις αναστατώσεις και τις 
αβεβαιότητες της χρηµατοδότησης από το ασφαλιστικό σύστηµα καθώς και από τη 
διοχέτευση στη ∆ύση φθηνότερων φαρµάκων που προσφέρονται στην Ανατολή, αφήνοντας 
πίσω της αδυναµία εξασφάλισης των αναγκαίων φαρµάκων και θεραπειών και έλλειψη 
γιατρών για την εφαρµογή των θεραπειών αυτών. 
 
ΟΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
Στην ΕΕ ο σταθµισµένος µέσος όρος των δαπανών για την υγεία είναι 8,75%, µε κλιµάκωση 
από 5,8% του ΑΕγχΠ έως 10% (Γερµανία). Στις ηπειρωτικές υποψήφιες χώρες ο µέσος όρος 
είναι 5,8%, µε κλιµάκωση από 3,8% έως 9,4% (Σλοβενία). Τα ποσοστά αυτά παρακάµπτουν 
το ζήτηµα του µεγέθους του ΑΕγχΠ· η εικόνα γίνεται µελανότερη αν ληφθεί υπόψη ότι η 
κατά κεφαλήν δαπάνη είναι κατά µέσο όρο 1.771 δολάρια στην ΕΕ και 357 στις υποψήφιες 
χώρες. 
 
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
Στην ΕΕ το προσδόκιµο επιβίωσης είναι 74,5 χρόνια για τους άντρες και 81,2 για τις 
γυναίκες, ενώ στις υποψήφιες χώρες οι αντίστοιχοι αριθµοί είναι 67,4 και 75,8. Ταυτόχρονα, 
τα χρόνια που περνούν µε αναπηρία είναι 20% περισσότερα στις υποψήφιες χώρες - η 
αναπηρία πλήττει σε µικρότερες ηλικίες. Στο άλλο άκρο της ηλικιακής κλίµακας, η 
θνησιµότητα των αγοριών κάτω των 5 χρόνων είναι 6,6 ανά 1.000 στην ΕΕ και των 
κοριτσιών 5,4, ενώ στις υποψήφιες χώρες οι αντίστοιχοι αριθµοί είναι 16,4 και 12,9. 
 
Όσον αφορά τις ασθένειες, η ανθεκτικότητα της φυµατίωσης στα φάρµακα αποτελεί 
σηµαντικό πρόβληµα· µε την εξαίρεση της Σλοβενίας, κυµαίνεται από 8% έως σχεδόν 20%. 
Ακόµη και χωρίς αυτή την περιπλοκή, υπάρχουν πολλά κρούσµατα ορισµένων ασθενειών· 
για παράδειγµα, µια σύγκριση σχετικά µε τη φυµατίωση δείχνει ποσοστά γνωστοποίησης 
κρουσµάτων κάτω από 20 ανά 100.000 στην ΕΕ, ενώ στις υποψήφιες χώρες τα ποσοστά 
φτάνουν έως το 100. Από την άλλη πλευρά, η Τσεχία έχει τώρα ποσοστό παρόµοιο µε των 
γειτονικών της χωρών της ΕΕ. Υπάρχουν πάντως και άλλα ενθαρρυντικά σηµάδια προόδου: 
στην Πολωνία 2 εκατοµµύρια καπνιστές σταµάτησαν το κάπνισµα την περασµένη δεκαετία, 
µε αποτέλεσµα να διπλασιασθεί ο αριθµός των πρώην καπνιστών στους άντρες και να 
τριπλασιασθεί στις γυναίκες, ενώ στην Ουγγαρία η ιδιωτικοποίηση έφερε σηµαντικές 
ιδιωτικές επενδύσεις στις υπηρεσίες υγείας, ιδίως για ακριβό εξοπλισµό όπως σκάνερ και 
συσκευές αιµοκάθαρσης. 
 
Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Οι τάσεις αυτές πρέπει να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν. Το έγγραφο της Επιτροπής 
τονίζει δικαιολογηµένα τη σπουδαιότητα της διµερούς και πολυµερούς συνεργασίας στη 
διαδικασία µεταρρύθµισης και την ανάγκη να τηρείται µια πληροφοριακή τράπεζα 
δεδοµένων για τα σχέδια αυτά, ώστε να συντονίζεται καλύτερα η συµπλήρωση των κενών και 
να αποφεύγονται οι επικαλύψεις. 
 
∆ικαιολογηµένα επίσης η Επιτροπή δίνει έµφαση στην προτεραιότητα του προγράµµατος 
PHARE για τη µείωση της ζήτησης ναρκωτικών και στην εθνική συλλογή πληροφοριών για 
το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Ναρκωτικών και της Τοξικοµανίας (ΕΠΝΤ). Η 
προσέγγιση αυτή θα έπρεπε επιπροσθέτως να θεωρηθεί υπόδειγµα για την υποστήριξη που 
πρέπει να παράσχει η Επιτροπή µε στόχο τη συµµετοχή των υποψήφιων χωρών στο ∆ίκτυο 
Επιτήρησης και Ελέγχου των Μεταδοτικών Ασθενειών, το οποίο δηµιουργήθηκε µε απόφαση 
του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου το 1998. Το PHARE θα έπρεπε ακόµη να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη της πρακτικής επιµόρφωσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. 
 
Η έρευνα είναι βεβαίως σηµαντική και οι υποψήφιες χώρες θα ήταν καλό να συµµετέχουν 
πλήρως στα ερευνητικά προγράµµατα που σχετίζονται µε την υγεία, όπως είναι το 
πρόγραµµα �Ποιότητα ζωής και διαχείριση των έµβιων πόρων�. 
 
Παρόµοια, οι υποψήφιες χώρες θα έπρεπε να συµµετέχουν στα κοινοτικά προγράµµατα του 
τοµέα της δηµόσιας υγείας, αλλά η Επιτροπή αναφέρει µικρό µόνο ενδιαφέρον από τις χώρες. 
Η πρόταση προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (2001-2006) περιέχει 
ειδική πρόβλεψη για τη συµµετοχή των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. Φαίνεται εντούτοις ότι η Επιτροπή δείχνει υπερβολική παθητικότητα: περιµένει 
αιτήσεις και έπειτα περιµένει προτάσεις σχεδίων. Η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο 
παρέχοντας πληροφορίες, συµβουλές και στήριξη, και να λάβει τα απαραίτητα µέτρα σε επίπεδο 
προσωπικού για τον σκοπό αυτό. 
 
Ένας τοµέας που ασφαλώς απαιτεί στενή συνεργασία µεταξύ ΕΕ και υποψήφιων χωρών είναι 
ο τοµέας της ασφάλειας και ποιότητας του ανθρώπινου αίµατος. Η κατοχύρωση της 
ασφάλειας των µεταγγίσεων αίµατος είναι πολύ σηµαντική για όλους τους ανθρώπους σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά την προετοιµασία της πρότασης οδηγίας για το θέµα αυτό, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει διαβουλεύσεις µε τις υποψήφιες χώρες και να καθορίσει κατά πόσον 
χρειάζονται βοήθεια, και τί είδους, για να επιτύχουν το επιδιωκόµενο επίπεδο ασφάλειας και 
ποιότητας του αίµατος χωρίς υπερβολικές καθυστερήσεις. 
 
Επίσης, πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως τα µέσα που παρέχονται από το Γραφείο 
Ανταλλαγής Πληροφοριών Τεχνικής Βοήθειας (ΓΑΠΤΒ) για τη διοργάνωση ενηµερωτικών 
σεµιναρίων, την εξασφάλιση βραχυπρόθεσµης εµπειρογνωµοσύνης και την ανταλλαγή 
επισκέψεων. 
 
Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ - ΕΤΕπ 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γίνεται µε ταχύ ρυθµό σηµαντικός εταίρος σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο στον τοµέα της υγείας. Τώρα έχει τη δυνατότητα να παίξει εξίσου σηµαντικό ρόλο 
στις υποψήφιες χώρες. 
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Στο Συµβούλιο του Άµστερνταµ του Ιουνίου 1997 τα σχέδια στους τοµείς της υγείας και της 
εκπαίδευσης κατάστησαν επιλέξιµα σε προσωρινή βάση. Στο Συµβούλιο της Κολωνίας του 
Ιουλίου 1999 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΤΕπ επιβεβαίωσε ότι τα σχέδια στους τοµείς 
ανθρώπινου κεφαλαίου της ιατρικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης θα ήταν πλήρως 
επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις 
υποψήφιες χώρες. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Τράπεζας για το 2000 έχει αναγάγει τον 
τοµέα αυτό σε µία από τις τρεις κορυφαίες προτεραιότητές της. 
 
Η συµµετοχή της ΕΤΕπ και η υποστήριξή της προς το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των 
Συστηµάτων Ιατρικής Περίθαλψης, ένα ανεπανάληπτο σχέδιο που συνενώνει την ΕΤΕπ, την 
Παγκόσµια Τράπεζα, την Π.Ο.Υ., τις κυβερνήσεις της Σουηδίας και της Νορβηγίας, το 
London School of Economics και το London School of Hygiene and Tropical Medicine, έχει 
οδηγήσει σε µια σειρά εκθέσεων για τα �Συστήµατα ιατρικής περίθαλψης σε µετάβαση�, 
όπου συµπεριλαµβάνονται η Εσθονία, η Ουγγαρία και η Πολωνία. 
 
Η ΕΤΕπ αναγνωρίζει επίσης τη σπουδαιότητα της βελτίωσης της διανοητικής υγείας και των 
νευρολογικών υπηρεσιών, µε καλύτερη συνάρµοση ανάµεσα στο πρωτοβάθµιο, 
δευτεροβάθµιο και τριτοβάθµιο επίπεδο της ιατρικής περίθαλψης και µε τερµατισµό του 
διαχωρισµού µεταξύ ιατρικής και κοινωνικής περίθαλψης. Οι προτεραιότητες αυτές 
εντοπίζονται και στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής. 
 
Οι εξελίξεις αυτές στην ΕΤΕπ την κάνουν εν δυνάµει σηµαντικό παράγοντα στην προαγωγή της 
υγείας στις υποψήφιες χώρες και πρέπει να ενθαρρυνθούν θερµά. 
 
Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ/Π.Ο.Υ. 
Ενδείκνυται, τέλος, να αναφερθούµε στη µακρόχρονη εµπειρία της Παγκόσµιας Οργάνωσης 
Υγείας στις υποψήφιες χώρες. Πάρα πολύ συχνά η ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό 
Γραφείο της Π.Ο.Υ. φαίνεται να βρίσκονται σε διαφορετικούς υγειονοµικούς πλανήτες. Αν 
συνεργασθούν, θα µπορέσει η καθεµιά να επιτύχει περισσότερα. Για παράδειγµα, η Π.Ο.Υ. 
και η Επιτροπή θα µπορούσαν από κοινού: 
 
- να αναλύουν και να διαδίδουν τα διδάγµατα που έχουν αντληθεί σε διάφορες χώρες, 

χρησιµοποιώντας το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Συστηµάτων Ιατρικής 
Περίθαλψης· 

- να παρέχουν ειδική στήριξη στους οργανισµούς και στις ΜΚΟ για να διευκολυνθεί η 
ενσωµάτωσή τους στα δίκτυα δηµόσιας υγείας της ΕΕ· 

- να εντοπίζουν, µέσω των γραφείων σύνδεσης της Π.Ο.Υ. στις υποψήφιες χώρες, τα κενά 
και τις προτεραιότητες στον τοµέα της υγείας µε την προοπτική της συνεργασίας και της 
βοήθειας σε διµερές και πλυµερές επίπεδο. 

 
ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ 
Βρισκόµαστε στα πρώτα στάδια µιας διαδικασίας που θέλουµε να επιτύχει. Η Ευρώπη 
εξακολουθεί να είναι µια χωρισµένη οικογένεια, αλλά είναι και µια οικογένεια που σιγά-σιγά 
ξαναβρίσκεται. Η παρούσα έκθεση επειχειρεί να εκθέσει την κατάσταση µε ρεαλισµό, αν και 
ασπάζεται το δόγµα Hallstein ότι χρειάζεται πού και πού ένα µικρό θαύµα. Έχουµε δει 
θαύµατα στην πρόοδο της ιατρικής επιστήµης και έχουµε επίσης δει θαύµατα που έβαλαν 
τέλος σε ολοκληρωτικά πολιτικά καθεστώτα. Για να συµβούν, και τα δύο είδη θαυµάτων 
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χρειάστηκαν ανθρώπινη πίστη και αποφασιστικότητα. Αν η διεύρυνση επιτύχει, θα επιτύχει 
µε αυτόν ακριβώς τον τρόπο. 
 
2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο ευµετάβλητο πλαίσιο της διαχείρισης της µετάβασης προς µια οικονοµία της αγοράς, η 
ανάπτυξη πολιτικών και δοµών για την προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχει εµφανίσει µεγάλες αλλαγές. Το ισχυρότερο πολιτικό 
κίνητρο ήταν η επιθυµία να εξασφαλισθεί ότι η νοµοθεσία περί προστασίας των 
καταναλωτών θα ευθυγραµµισθεί µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µολονότι σε 
ορισµένες χώρες οι συχνές αλλαγές κυβερνήσεων έτειναν να επιβραδύνουν τη θέσπισή της. 
Όλες σχεδόν οι χώρες έχουν ήδη ή συζητούν ένα νοµοθετικό πρόγραµµα, που περιλαµβάνει 
είτε ένα νόµο ευρέος φάσµατος για την προστασία των καταναλωτών είτε επιµέρους νόµους 
µε στόχο τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του κοινοτικού κεκτηµένου. 
 
Οι διαπραγµατεύσεις µε τις υποψήφιες χώρες της �οµάδας του Λουξεµβούργου� (Ουγγαρία, 
Πολωνία, Τσεχία, Σλοβενία, Εσθονία, Κύπρος) έχουν οδηγήσει στο προσωρινό κλείσιµο του 
κεφαλαίου 23 περί πολιτικής των καταναλωτών. Οι αποφάσεις για την έναρξη 
διαπραγµατεύσεων µε τις χώρες της οµάδας του Ελσίνκι θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της 
γαλλικής Προεδρίας. 
 
Εντούτοις, η καλοδεχούµενη αυτή πρόοδος στο νοµικό µέτωπο δεν έχει συνοδευθεί πάντοτε 
από τις αλλαγές που απαιτούνται προκειµένου οι κοινοί καταναλωτές να επωφεληθούν από 
τα δικαιώµατα που τους έχει δώσει ο νόµος. Σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει επίσης 
σύγχυση µεταξύ κυβερνήσεων και ανεξάρτητου τοµέα σχετικά µε τους στόχους και την 
εµβέλεια της πολιτικής των καταναλωτών, τις οργανωτικές δοµές που απαιτούνται για την 
επίτευξή τους και τον ρόλο των κυβερνητικών οργάνων και των ανεξάρτητων οργανώσεων 
καταναλωτών αντιστοίχως. Η εφαρµογή της πολιτικής των καταναλωτών βρίσκεται συχνά 
στο περιθώριο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων (κατάσταση που συναντάται και σε πολλά 
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
 
ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ 
Τα προβλήµατα της προστασίας των καταναλωτών στο πλαίσιο της διεύρυνσης είναι κάπως 
διαφορετικά από τα προβλήµατα σε άλλους τοµείς όπου χρειάζεται µεγάλη ποσότητα 
νοµοθετηµάτων. Το νοµοθετικό κεκτηµένο του κεφαλαίου 23 των διαπραγµατεύσεων της 
διεύρυνσης είναι σχετικά µικρό: περίπου 14 οδηγίες και 6 αποφάσεις που καλύπτουν κυρίως 
δύο πεδία, τα ζητήµατα ασφάλειας και την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
καταναλωτών (π.χ. σε σχέση µε τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, τη διαφήµιση και 
πληροφόρηση, τις εµπορικές πρακτικές και τις καταναλωτικές συµβάσεις). Ορισµένες 
επιµέρους πτυχές της προστασίας των καταναλωτών συναντώνται και έξω από το κεφάλαιο 
23, στους τοµείς της ασφάλειας των τροφίµων και της ελεύθερης διακίνησης των προϊόντων 
και υπηρεσιών. 
 
Η πολιτική των καταναλωτών είναι από τη φύση της ευρεία. Παρά την κοινή επιδίωξη της 
συµβολής στην προστασία των καταναλωτών, ο ορισµός της τελευταίας είναι φευγαλέος. Εν 
γένει, η κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα της πολιτικής των καταναλωτών επιζητεί να 
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ξεπεράσει τις ανεπάρκειες της αγοράς και να αντιπαλέψει την τάση µιας σχεδόν 
διαρθρωτικής έλλειψης πληροφόρησης, εξασφαλίζοντας τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της 
ουσιώδους πληροφόρησης και θέτοντας πρόσθετους κανόνες για την προστασία των 
καταναλωτών. Η νοµική προσέγγιση ακολουθεί στις περισσότερες περιπτώσεις την αρχή του 
ελάχιστου ορίου εναρµόνισης. 
 
Στον τοµέα των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την ασφάλεια, το κεκτηµένο περιέχει τη 
γενική οδηγία 92/59/ΕΟΚ περί ασφάλειας των προϊόντων. Η οδηγία αυτή καλύπτει όλα τα 
προϊόντα που χρησιµοποιούν οι καταναλωτές, θεσπίζει γενική απαίτηση ασφάλειας έναντι 
των κατασκευαστών και αναθέτει στα κράτη µέλη την ευθύνη της επιτήρησης. Το καθήκον 
που έχουν να επιτελέσουν οι υποψήφιες χώρες είναι η µετάβαση από ένα σύστηµα ελέγχου 
στο στάδιο της κατασκευής προς µια πολυπλοκότερη επιτήρηση της αγοράς. Το κεκτηµένο 
περιλαµβάνει επίσης τις οδηγίες περί αστικής ευθύνης για τα προϊόντα (85/374/ΕΟΚ) και 
περί επικίνδυνων αποµιµήσεων (87/357/ΕΟΚ). 
 
Τα οικονοµικά συµφέροντα των καταναλωτών στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών προστατεύονται από τις οδηγίες περί καταναλωτικής πίστης (87/102/ΕΟΚ, 
90/88/ΕΟΚ, 98/7/ΕΟΚ). Οι οδηγίες σχετικά µε την αναγραφή των τιµών (98/6/ΕΚ), την 
παραπλανητική διαφήµιση (84/450/ΕΟΚ) και τη συγκριτική διαφήµιση (97/55/ΕΚ) 
ασχολούνται µε πτυχές της προστασίας των καταναλωτών στον τοµέα της διαφήµισης και 
πληροφόρησης. Οι εµπορικές πρακτικές καλύπτονται από τις οδηγίες για τις πωλήσεις 
πόρτα µε πόρτα (87/577/ΕΟΚ) και τις πωλήσεις εξ αποστάσεως (97/7ΕΚ), καθώς και από την 
οδηγία σχετικά µε δικαστικά προσωρινά µέτρα για την προστασία των συµφερόντων των 
καταναλωτών (98/27/ΕΚ) και την οδηγία σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης 
καταναλωτικών προϊόντων και τις συναφείς εγγυήσεις (99/44/ΕΚ). Η οδηγία περί αθέµιτων 
συµβατικών όρων (93/13/ΕΟΚ), η οδηγία περί χρονοµεριστικής µίσθωσης (97/47/ΕΚ) και η 
οδηγία περί οργανωµένων ταξιδίων και περιηγήσεων (90/314/ΕΟΚ) αφορούν τις 
καταναλωτικές συµβάσεις. 
 
Ύστερα από διεξοδική εξέταση σε πολυµερές και διµερές επίπεδο, το Συµβούλιο ενέκρινε 
κοινές θέσεις σχετικά µε τους �έξι του Λουξεµβούργου�. Όλες οι χώρες της οµάδας του 
Λουξεµβούργου έχουν αποδεχθεί το κεκτηµένο στον τοµέα της προστασίας των 
καταναλωτών και καµία δεν έχει ζητήσει εξαιρέσεις ή µεταβατικές περιόδους. Το κεφάλαιο 
αυτό έχει προσωρινά κλείσει. Οι διαπραγµατεύσεις µε τις υποψήφιες χώρες της �οµάδας του 
Ελσίνκι� είναι πιθανό να αρχίσουν το δεύτερο εξάµηνο του 2000 µε τις εξής χώρες: Μάλτα, 
Σλοβακία, Βουλγαρία και Λιθουανία. 
 
Όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίµων και τις συνέπειές της για την προστασία των 
καταναλωτών στις υποψήφιες χώρες, η διαδικασία για τις �χώρες του Λουξεµβούργου� 
µπαίνει σε κρίσιµη φάση. Η διάσκεψη για την προσχώρηση άρχισε στις 14 Ιουνίου 2000 ως 
προς το κεφάλαιο 7 (γεωργία), το οποίο περιλαµβάνει την κτηνιατρική και φυτοϋγειονοµική 
νοµοθεσία. Στην περίπτωση αυτή το κεκτηµένο περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό νοµοθετικών 
πράξεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν δύσκολο έργο όσον αφορά τη µεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο, την εφαρµογή και την καταστολή. Το σηµερινό χαµηλό επίπεδο συµµόρφωσης προς 
τους κανόνες της ΕΕ θα απαιτήσει σηµαντικές προσπάθειες των υποψήφιων χωρών για να 
ανταποκριθούν πλήρως στις υποχρεώσεις τους. Χρειάζεται εν προκειµένω να δοθεί έµφαση 
σε δύο ειδικά ζητήµατα του κτηνιατρικού τοµέα. Πρώτον, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
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ζωοτροφών και τροφίµων πρέπει να �αναβαθµισθούν� για να ανταποκριθούν στα πρότυπα 
και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εύτερον, σε ορισµένες περιπτώσεις πρέπει 
επίσης να �αναδιαρθωθεί� ο κτηνοτροφικός τοµέας για να ληφθεί υπόψη το κοινοτικό 
κεκτηµένο σε σχέση µε τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Λαµβανοµένων υπόψη των 
σηµαντικών συνεπειών για την προστασία των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, η δράση 
αυτή πρέπει να έχει υψηλή προτεραιότητα. 
 
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
Η µεταφορά του κεκτηµένου της ΕΕ στη νοµοθεσία των υποψήφιων χωρών βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Η κατάσταση ως προς τη µεταφορά στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών 
δεν διαφέρει αισθητά από την κατάσταση σε άλλους τοµείς της κοινοτικής νοµοθεσίας. Ο 
βαθµός της µεταφοράς πάντως διαφέρει, όχι µόνο µεταξύ των λεγόµενων οµάδων �του 
Λουξεµβούργου� και �του Ελσίνκι� αλλά και στο εσωτερικό κάθε οµάδας. Περισσότερο 
προχωρηµένες είναι η Ουγγαρία και η Κύπρος, ακολουθούµενες από τη Σλοβενία και την 
Εσθονία. Πρόσφατα η Πολωνία έκανε ορισµένες προόδους ύστερα από µια περίοδο 
βραδυπορίας. 
 
Η Κύπρος και η Ουγγαρία έχουν µεταφέρει το µεγαλύτερο µέρος του κεκτηµένου. Οι 
αρµόδιες κυπριακές αρχές προβαίνουν σε εκτίµηση των απαιτούµενων πόρων µε στόχο να 
ενισχύσουν τη διοικητική υποδοµή στον τοµέα αυτό. Στην Ουγγαρία η κατάσταση έχει 
παρακολουθηθεί µε στόχο να περιγραφεί πώς λειτουργεί στην πραγµατικότητα η επιτήρηση 
της αγοράς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
 
Η µεταφορά προχωρεί ικανοποιητικά στην Εσθονία και στη Σλοβενία. Εντούτοις, οι 
διοικητικές υποδοµές πρέπει να ενισχυθούν για να είναι σε θέση να επιτηρούν την αγορά και 
να επιβάλλουν την τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας εφαρµογής του κεκτηµένου. Μόνο όταν οι 
απαιτούµενοι πόροι διατεθούν και έχουν χρησιµοποιηθεί για ορισµένο χρονικό διάστηµα θα 
είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα των αρχών που είναι αρµόδιες για την 
επιτήρηση της αγοράς και την εξασφάλιση της τήρησης της νοµοθεσίας. 
 
Η νοµοθεσία στην Τσεχία και στην Πολωνία παρέµεινε για µια περίοδο ανεπαρκώς 
ευθυγραµµισµένη σε σηµαντικούς τοµείς. Επί του παρόντος είναι πολύ νωρίς για να 
αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα της διοικητικής υποδοµής. 
 
Στην οµάδα του Ελσίνκι η Βουλγαρία και η Μάλτα έχουν κάνει προόδους, ενώ η Ρουµανία 
εξακολουθεί να βραδυπορεί. Επιπλέον, η Τουρκία έχει κάνει περιορισµένες µόνο προόδους. 
Η όλη διαδικασία χρειάζεται εποµένως περαιτέρω προσεκτική παρακολούθηση. 
 
Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
Μεγαλύτερο προβληµατισµό από το ζήτηµα της µεταφοράς, ως προς το οποίο οι υποψήφιες 
χώρες αναλαµβάνουν επαληθεύσιµες δεσµεύσεις, προκαλεί η ανάγκη αποτελεσµατικής 
εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών. Μερικές φορές φαίνεται να υπάρχει κάποιο πολιτικό 
κενό όσον αφορά την πολιτική των καταναλωτών και κάποιος δισταγµός όσον αφορά τη 
διάθεση των χρηµατοδοτικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για την επιτυχία της 
καθώς και την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των νόµων περί προστασίας των 
καταναλωτών. Τα προβλήµατα τόσο της πολιτικής όσο και της εφραµογής επιτείνονται από 
µια σοβαρή έλλειψη µηχανισµών ουσιαστικού συντονισµού σε ολόκληρη σχεδόν την 
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περιοχή. 
 
Υπάρχουν επιπλέον ενδείξεις σύµφωνα µε τις οποίες σε πολλές από τις υποψήφιες χώρες η 
πολιτική των καταναλωτών γίνεται πολύ λίγο κατανοητή από την κυβέρνηση και συχνά 
γίνεται αντιληπτή απλώς και µόνο ως εργαλείο επιτήρησης της αγοράς και πληροφόρησης 
των καταναλωτών. Κατά κανόνα οι υπηρεσίες προστασίας των καταναλωτών τοποθετούνται 
σε αρκετά χαµηλή βαθµίδα στην κλίµακα σπουδαιότητας των κυβερνητικών µηχανισµών, µε 
µικρούς προϋπολογισµούς και περιορισµένη επικοινωνία µεταξύ των συναφών υπουργείων, 
όπως π.χ. των υπουργείων που είναι αρµόδια για την εκπαίδευση, την υγεία, τη γεωργία κτλ. 
Με άλλα λόγια, η πολιτική των καταναλωτών τείνει να θεωρείται θέµα µειωµένης 
σπουδαιότητας και κάθετο αντί για οριζόντιο. 
 
Στη συνέχεια αναφέρονται µερικές µόνο πτυχές όπου χρειάζεται να γίνει περισσότερη 
δουλειά πριν από την ηµεροµηνία της προσχώρησης: Πρέπει να δηµιουργηθεί µια επαρκής 
θεσµική δοµή επιφορτισµένη µε τις υποθέσεις των καταναλωτών. Οι ορισθείσες αρχές πρέπει 
να έχουν αρµοδιότητα για την ανάληψη πρωτοβουλιών στον τοµέα της προστασίας των 
καταναλωτών και για τον συντονισµό των ενεργειών άλλων αρχών. Χρειάζονται 
συµβουλευτικές δοµές για την εκπροσώπηση των συµφερόντων των καταναλωτών και την 
εξασφάλιση της συµµετοχής των καταναλωτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ύπαρξη 
ανεξάρτητων και αποτελεσµατικών αρχών επιτήρησης της αγοράς και τυποποίησης, µε 
αρµοδιότητα για την επιβολή της νοµοθεσίας που µεταφέρει το κεκτηµένο στον τοµέα αυτό, 
έχει θεµελιώδη σηµασία. 
 

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Η ευκολία ή δυσκολία µε την οποία οι καταναλωτές µπορούν να επιτύχουν επανόρθωση για 
ελαττώµατα σε προϊόντα και υπηρεσίες, αθέτηση συµβάσεων από προµηθευτές κτλ., αποτελεί 
ένα ακόµη πεδίο στο οποίο έχει συντελεσθεί σχετικά λίγη πρόοδος (µε την αξιοσηµείωτη 
εξαίρεση της Πολωνίας). Ορισµένες χώρες έχουν δηµιουργήσει µηχανισµούς διαιτησίας, 
αλλά πολλοί από τους νέους νόµους, τόσο ποινικούς όσο και αστικούς, έχουν µέχρι στιγµής 
ελάχιστα µόνο δοκιµασθεί από τα δικαστήρια· οι δικαστές διαθέτουν ελάχιστη ή καθόλου 
πείρα στην επιδίκαση αποζηµιώσεων για βλάβη που υπέστη ο καταναλωτής· και οι 
καταναλωτές εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό από συστήµατα παροχής συµβουλών, τόσο 
κρατικά όσο και ανεξάρτητα, για να βοηθηθούν στην επίλυση των προβληµάτων τους. 
 
Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
Ένα άλλο ζήτηµα που προβληµατίζει είναι η ουσιαστική εκπροσώπηση των καταναλωτών 
στις υποψήφιες χώρες. Γενικά, οι οργανώσεις καταναλωτών στην περιοχή είναι αδύναµες και 
µε πενιχρή χρηµατοδότηση. Σε λίγες µόνο χώρες υπάρχει αποτελεσµατικό σύστηµα 
διαβούλευσης µε τις ΜΚΟ. Και όµως η ανάπτυξη ανεξάρτητων οργανώσεων καταναλωτών 
έχει κρίσιµη σηµασία για την ανάπτυξη µιας καταναλωτικής κοινωνίας των πολιτών. 
 
Στα κράτη µέλη υπάρχουν πολλά αντιπροσωπευτικά όργανα που προασπίζουν τα 
συµφέροντα των καταναλωτών. Στις υποψήφιες χώρες υπάρχει µικρότερη παράδοση στο 
θέµα αυτό. Η προτεραιότητα των υποψήφιων χωρών στον τοµέα της προστασίας των 
καταναλωτών είναι η εφαρµογή του κεκτηµένου. Η βασική έµφαση έχει δοθεί στην 
προώθηση της ανάπτυξης νοµικών µηχανισµών και κυβερνητικών οργάνων. 
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Εκτός από την ελλιπή κατανόηση της σπουδαιότητας της πολιτικής των καταναλωτών από τις 
κυβερνήσεις, υπάρχει επίσης ελλιπής κατανόηση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών 
καθώς και του ειδικού ρόλου των οργανώσεων καταναλωτών. Εξαιτίας της µακρόχρονης 
παράδοσής τους στον τοµέα του ελέγχου, ορισµένες κυβερνήσεις τείνουν να αντιληφθούν την 
εµφάνιση ισχυρών και δραστήριων οργανώσεων ως πηγή ανταγωνισµού εις βάρος του δικού 
τους ρόλου και/ή υπονόµευσης του κύρους τους. Αυτό συνέβη σε όλες τις χώρες όπου έχουν 
εµφανισθεί ισχυρές οργανώσεις καταναλωτών: στη Βουλγαρία, στη Σλοβενία και στην 
Πολωνία (αν και η κατάσταση στην τελευταία βελτιώνεται). Η αντίδραση ήταν είτε η 
δηµιουργία τεχνητού �ανταγωνισµού� µε την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων οργανώσεων 
(µέσω νοµοθετικών όσο και χρηµατοδοτικών κινήτρων) είτε η διάθεση κρατικών 
χρηµατοδοτήσεων και έπειτα η διακοπή τους, έστω και µε κίνδυνο να διαλυθούν συστήµατα 
που είχαν δηµιουργηθεί µε προηγούµενες χρηµατοδοτήσεις της ΕΕ. 
 
∆εδοµένου ότι η ανάπτυξη ανεξάρτητων ενώσεων καταναλωτών δεν είναι κατ� ανάγκην προς 
το συµφέρον του υπουργείου του αρµόδιου για τα ζητήµατα πολιτικής των καταναλωτών, 
είναι αµφίβολο αν θα σηµειωθεί ουσιαστική ανάπτυξη ανεξάρτητων οργανώσεων 
καταναλωτών στο πλαίσιο των εθνικών προγραµµάτων των υποψήφιων χωρών. Υπάρχει 
πραγµατικός κίνδυνος να εκµηδενισθούν τα αποτελέσµατα των δράσεων που 
χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του πολυεθνικού PHARE και άλλων προγραµµάτων και 
αφορούσαν την επιµόρφωση, την εκπαίδευση και την άµεση χρηµατοδοτική υποστήριξη 
οργανώσεων καταναλωτών, αν δεν δοθεί µια συνέχεια µετά τον τερµατισµό των 
προγραµµάτων. 
 
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
Τέλος, ο πληθυσµός εν γένει δείχνει ακόµη πολύ µικρή γνώση και κατανόηση της πολιτικής 
και των δικαιωµάτων των καταναλωτών, ιδίως στις χώρες όπου οι οργανώσεις καταναλωτών 
είναι αδύναµες. Το ίδιο ισχύει και για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Μόνο τέσσερις από τις 
χώρες αυτές έχουν περιοδικά καταναλωτών (Τσεχία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Σλοβακία). Μόνο 
δύο από αυτά είναι ανεξάρτητα. Στις υπόλοιπες χώρες η πληροφόρηση των καταναλωτών 
γίνεται κυρίως µε φυλλάδια και δελτία, συχνά προχειροφτιαγµένα, ή κατά τις ορέξεις των 
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
∆ιεύρυνση και γεωργία (2000/2122 (ΙΝΙ)) 
 
Εισηγητής:  Willi Görlach 
 

Περίληψη της διαδικασίας 
 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Σεπτεµβρίου 1999, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου όρισε εισηγητή τον κ. Willi Görlach. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 21 Ιουνίου και 10 Ιουλίου 2000, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο 
συµµετοχής στη γενική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά την τελευταία από τις συνεδριάσεις αυτές, η επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα 10 
παραγράφους προς ενσωµάτωση στην πρόταση ψηφίσµατος. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, 
πρόεδρος· Joseph Daul, Vincenzo Lavarra και Encarnación Redondo Jiménez αντιπρόεδροι· 
Willi Görlach, εισηγητής· Danielle Auroi, Maria del Pilar Ayuso González (αναπλ. Michl 
Ebner ), Sergio Berlato, Niels Busk, Alejandro Cercas Alonso (αναπλ. Gordon J. Adam ), 
Michel J.M. Dary, Carlo Fatuzzo (αναπλ. Agnes Schierhuber σύµφωνα µε το άρθρο 153 παρ. 
2 του Κανονισµού), Carmen Fraga Estévez (αναπλ. Arlindo Cunha ), Georges Garot, Lutz 
Goepel, Michiel van Hulten (αναπλ. Bernard Poignant ), Liam Hyland (αναπλ. Dominique 
F.C. Souchet ), María Izquierdo Rojo, Elisabeth Jeggle, Salvador Jové Peres, Hedwig 
Keppelhoff-Wiechert, Heinz Kindermann, Christa Klaß(αναπλ. Francesco Fiori ), ∆ηµήτριος 
Κουλουριάνος, Albert Jan Maat, Xaver Mayer, Neil Parish, Mikko Pesälä, María Rodríguez 
Ramos, Isidoro Sánchez García (αναπλ. Giovanni Procacci ), Struan Stevenson, Robert 
William Sturdy, Eurig Wyn (αναπλ. Carlos Bautista Ojeda). 

Η συµµετοχή στη γενική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής στις 12 Ιουλίου 2000. 

Οι παράγραφοι που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
αντιστοιχούν στις  παραγράφους 87 έως και 96 της πρότασης ψηφίσµατος. 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Εισαγωγή: 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε στα τέλη του 20ού αιώνα µια εξαιρετικά σηµαντική απόφαση για 
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το µέλλον της, κινώντας τη διαδικασία προσχώρησης µε 10 κράτη της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης καθώς και τη Μάλτα, την Τουρκία και την Κύπρο. Η 
προγραµµατιζόµενη υποδοχή των κρατών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί κατά 
πρώτο λόγο την ιστορική απάντηση της ΕΕ στην ειρηνική επανάσταση της Ανατολικής 
Ευρώπης. Η διεύρυνση πρέπει να εκληφθεί ως καθήκον που αφορά την κατοχύρωση και 
εδραίωση των νέων δηµοκρατιών, τον εκσυγχρονισµό της οικονοµίας και της διοίκησής τους, 
καθώς και την ανάπτυξη της κοινωνικής πρόνοιας.  
 
Οι προϋποθέσεις για την προσχώρηση στην ΕΕ είχαν ήδη καθοριστεί το 1993 µε τα κριτήρια 
της Κοπεγχάγης, δηλαδή θεσµική σταθερότητα των διαφόρων χωρών, ως εγγύηση της 
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, ύπαρξη µιας λειτουργικής οικονοµίας της αγοράς 
καθώς και συγκεκριµένη ικανότητα προσαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου. Οι 
διαπραγµατεύσεις µε τις πρώτες έξι υποψήφιες χώρες της ονοµαζόµενης "οµάδας του 
Λουξεµβούργου" - Εσθονία, Πολωνία, Σλοβενία, Τσεχία, Ουγγαρία και Κύπρος - άρχισαν 
επισήµως τον Μάρτιο 1998. Τον ∆εκέµβριο 1999 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε στη  
σύνοδό του στο Ελσίνκι να αρχίσει επίσης τις διαπραγµατεύσεις µε νέες υποψήφιες χώρες, 
την ονοµαζόµενη "οµάδα του Ελσίνκι" - Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουµανία 
και Σλοβακία - και να συµπεριλάβει συνολικά 13 υποψήφιες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης 
της Τουρκίας, στο πλαίσιο µιας στρατηγικής ενιαίου πλαισίου "single framework". 
 
Οι υποψήφιες χώρες της οµάδας του Λουξεµβούργου υπέβαλαν τον ∆εκέµβριο 1999 τις 
διαπραγµατευτικές θέσεις τους σχετικά µε το θέµα της γεωργίας. Κατά τα µέσα Φεβρουαρίου 
2000 άρχισαν επισήµως οι γενικές διαπραγµατεύσεις της ΕΕ µε τη δεύτερη οµάδα. Οι πρώτες 
διαπραγµατεύσεις για τον γεωργικό τοµέα µε την οµάδα του Λουξεµβούργου άρχισαν τον 
Ιούνιο 2000. Η Επιτροπή θέσπισε, τον Απρίλιο 2000, κοινή θέση και διαπραγµατευτική 
στρατηγική. 
 
∆ιεύρυνση και γεωργικός τοµέας 
Η διεύρυνση µε όλες τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, εκτός της Τουρκίας, θα έχει ως 
αποτέλεσµα να αυξηθεί σηµαντικά το γεωργικό δυναµικό της Ένωσης και να επεκταθεί η 
αγορά ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και τροφίµων σε 100 εκατοµµύρια και πλέον 
καταναλωτές. Στην Ευρώπη των 15 απασχολούνται στη γεωργία περίπου 5% του συνόλου 
του ενεργού πληθυσµού. Στις υποψήφιες χώρες, µε εξαίρεση τη Μάλτα, το ποσοστό αυτό 
είναι εν µέρει αισθητά υψηλότερο. Τα ποσοστά απασχόλησης στη γεωργία ανέρχονται π.χ. 
µεταξύ 6% και 12% στην Τσεχία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Κύπρο και Εσθονία. Στην κεφαλή 
βρίσκεται η Πολωνία µε κατ' εκτίµηση ποσοστό 25,9%. Κατά µέσο όρο στις υποψήφιες 
χώρες ποσοστό άνω του 20% του ενεργού πληθυσµού απασχολείται στη γεωργία, ποσοστό 
που µόνο στις 10 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αντιστοιχεί περίπου σε 10 
εκατοµµύρια άτοµα. Η γεωργία αποτελεί ακόµη περίπου 7% του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα στην ΕΕ 
των 15 µόνον 2%. Με τη διεύρυνση, µόνο µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, η ωφέλιµη γεωργική έκταση της Ένωσης θα αυξηθεί κατά 60 εκατοµµύρια εκτάρια 
περίπου, πλησιάζοντας τα 200 εκατοµµύρια. Από τα 60 εκατοµµύρια εκτάρια, τα δύο τρίτα 
αποτελούν γεωργικές εκτάσεις, που προσθέτουν στα σηµερινά 77 εκατοµµύρια εκτάρια της 
ΕΕ  συµπληρωµατικό ποσοστό 55%. Μεγάλες διαφορές υφίστανται ωστόσο ως προς την 
ποιότητα του εδάφους και τις κλιµατολογικές συνθήκες.  
 
Κατά τη διάρκεια της µετάβασης στην οικονοµία της αγοράς στις χώρες της Κεντρικής και 
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Ανατολικής Ευρώπης πραγµατοποιήθηκε ριζική αναδιάρθρωση της γεωργίας, αρχίζοντας από 
την ιδιωτικοποίηση της γης και των εγκαταστάσεων. Επειδή καταργήθηκαν, σε µεγάλο 
βαθµό, τα παραδοσιακά δίκτυα διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, πολύ δύσκολα έφθαναν 
τα γεωργικά προϊόντα στον τελικό καταναλωτή. Λόγω της διακοπής των εµπορικών σχέσεων 
µεταξύ των διαφόρων κρατών της COMECON, οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης στερήθηκαν σηµαντικές πηγές εισοδήµατος. Εκτός από την Ουγγαρία, οι εµπορικές 
σχέσεις µε την ΕΕ παραµένουν, για τις χώρες αυτές, προς το παρόν ελλειµµατικές. 
 
Στις περισσότερες υποψήφιες χώρες επιταχύνονται τα µέτρα για τη σταθεροποίηση του 
γεωργικού τοµέα, αφού τα πρώτα χρόνια της µεταβατικής περιόδου προκάλεσαν ορισµένες 
διαταραχές. Σε κάθε χώρα η στήριξη της γεωργίας λαµβάνει διαφορετική µορφή, όπως 
παρεµβάσεις που οµοιάζουν µε αυτές της ΚΓΠ και µέτρα στα σύνορα, όπως δασµοί  στις 
εισαγωγές καθώς και διοικητικοί έλεγχοι, που οµοιάζουν ακόµη πολύ µε αυτούς της κεντρικά 
διευθυνόµενης οικονοµίας. Προς το παρόν, η ΕΕ των 15 προσπαθεί να καταργήσει, ήδη από 
την προενταξιακή φάση, τους υπάρχοντες ακόµη εµπορικούς φραγµούς µε τις υποψήφιες 
χώρες και να προχωρήσει προς την αµοιβαία κατάργηση των τελωνειακών δασµών (ονοµ. 
διπλή µηδενική λύση). 
 
Ικανότητα προσχώρησης και θεσµικές µεταρρυθµίσεις 
Το θέµα της ικανότητας προσχώρησης νέων κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά από το πρόβληµα των αναγκαίων θεσµικών µεταρρυθµίσεων 
στο εσωτερικό της ΕΕ των 15. Σχετικά µε το θέµα αυτό, διεξάγεται ∆ιακυβερνητική 
∆ιάσκεψη που πρέπει να εκτιµήσει τις παραλείψεις του Μάαστριχτ και του Άµστερνταµ. Ένα 
σηµαντικό θέµα θα αποτελέσει και πάλι στη συζήτηση αυτή το δικαίωµα πλήρους 
συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον γεωργικό τοµέα. Χαρακτηρίζεται από 
ασυνέπεια το γεγονός ότι ζητείται από το Κοινοβούλιο απλώς και µόνο να γνωµοδοτήσει 
σχετικά µε έναν τοµέα, ο οποίος αποτελεί περίπου το ήµισυ του συνολικού προϋπολογισµού 
της ΕΕ και θα παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης. 
Σύµφωνα µε την άποψη του εισηγητή, στον τοµέα αυτό, πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα 
διαβήµατα πριν από την προσχώρηση νέων κρατών στην ΕΕ και να εκχωρηθούν στο ΕΚ τα 
ανάλογα δικαιώµατα. 
 
Ηµεροµηνία προσχώρησης όσον αφορά τον γεωργικό τοµέα 
Το θέµα των προθεσµιών, όσον αφορά την προσχώρηση, απασχολεί σηµαντικά την 
ευρωπαϊκή κοινή γνώµη. Οι διαπραγµατεύσεις στον γεωργικό τοµέα µεταξύ της ΕΕ και της 
οµάδας του Λουξεµβούργου θα αρχίσουν αµέσως, οι διαπραγµατεύσεις µε την οµάδα του 
Ελσίνκι αναµένονται για τα τέλη του έτους το νωρίτερο. Πριν από την αρχή των 
διαπραγµατεύσεων, και χωρίς να γνωρίζουµε τα πραγµατικά µελλοντικά δεδοµένα, φαίνεται 
σήµερα πρόωρο να γίνουν οριστικές δηλώσεις σχετικά µε την ενδεχόµενη ηµεροµηνία 
προσχώρησης των διαφόρων υποψηφίων. Μία πρόβλεψη φαίνεται ωστόσο ότι έχει ήδη 
αποκρυσταλλωθεί: καµία προσχώρηση, κατά τη διάρκεια των δύο προσεχών ετών, δεν 
φαίνεται ρεαλιστική και µόνο από το γεγονός της απαραίτητης διαδικασίας κύρωσης. Ο 
εισηγητής θεωρεί σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί η προσχώρηση νέου κράτους µόνον εφόσον 
υπάρχει πράγµατι ικανότητα προσχώρησης. Αυτό µπορεί, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, να 
επιτευχθεί νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται και σε άλλες περιπτώσεις αργότερα. Προς το 
παρόν, πρέπει να αποφεύγεται κάθε πρόβλεψη ηµεροµηνιών, κυρίως για να µην 
διαταραχθούν οι διαπραγµατεύσεις που αρχίζουν στον γεωργικό τοµέα. Συγκεκριµένες 
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εκτιµήσεις θα καταστούν δυνατές κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων. Οι µελλοντικές 
προσπάθειες των διαφόρων υποψηφίων χωρών σχετικά µε την ικανότητα προσχώρησης στον 
γεωργικό τοµέα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά και να στηρίζονται ένθερµα από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
∆ιαχείριση στον γεωργικό τοµέα και διαρθρωτική µετατροπή 
Οι διοικητικές απαιτήσεις που αντιµετωπίζουν οι υποψήφιες χώρες έχουν µεγάλη σηµασία. 
Έχουν αρχίσει εντατικές προκαταρκτικές εργασίες στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων σε 
τεχνικό επίπεδο και της εξέτασης των αποτελεσµάτων. Η µελλοντική πρόοδος δεν εξαρτάται 
ωστόσο µόνον από τις δεσµεύσεις που θα αναληφθούν αργότερα στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων. Αποφασιστικές θα είναι οι πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον 
οποίο οι υποψήφιες χώρες µεταφέρουν το κοινοτικό κεκτηµένο στο εθνικό τους δίκαιο και 
σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή του. Αυτό απαιτεί τη δηµιουργία κατάλληλων 
διοικητικών δοµών και την θέσπιση αποτελεσµατικών ελεγκτικών µηχανισµών. Φαίνεται 
επίσης απαραίτητο να αποκτήσουν οι υποψήφιες χώρες τα µέσα για την κατάρτιση 
ενηµερωµένων και αξιόπιστων γεωργικών στατιστικών, που αποτελούν βασικό στοιχείο για 
την εκτίµηση της πραγµατικής κατάστασης. Στον τοµέα αυτό, απαιτείται η ευρύτερη δυνατή 
βοήθεια εκ µέρους της διοίκησης της ΕΕ, καθώς και η χορήγηση συµπληρωµατικών 
οικονοµικών µέσων από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή - Κοινοβούλιο και 
Συµβούλιο. 
 
Εξάλλου, είναι επίσης σηµαντικό να εφαρµοστεί επιτυχώς το πρόγραµµα προενταξιακής 
βοήθειας SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development), 
που αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Βερολίνου. Το πρόγραµµα SAPARD θα 
ενισχύσει από φέτος την µετατροπή των γεωργικών διαρθρώσεων και την επίλυση 
προβληµάτων που αφορούν τις γεωργικές διαρθρώσεις στις υποψήφιες χώρες. Το συνολικό 
ύψος των ενισχύσεων ανέρχεται σε 520 εκατ. ευρώ περίπου σύµφωνα µε τις δηµοσιονοµικές 
προβλέψεις που αποφασίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου για την περίοδο 
2000-2006. Σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε τη χορήγηση των 
πιστώσεων, οι υποψήφιες χώρες µπορούσαν να υποβάλουν τα προγράµµατά τους, που 
προβλέπονται στον κανονισµό σχετικά µε το SAPARD, για την προώθηση της γεωργίας και 
την ανάπτυξη της υπαίθρου. 
 
Βάσει αυτών των προγραµµάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει για κάθε χώρα ένα 
πολυετές πρόγραµµα υπέρ της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου, το οποίο πρόκειται 
να βοηθήσει τις υποψήφιες χώρες να προετοιµάσουν τον γεωργικό τοµέα τους για την πλήρη 
συµµετοχή στην κοινή γεωργική πολιτική και την εσωτερική αγορά. Οι ενδιαφερόµενες 
χώρες πρέπει να µεριµνήσουν για τη σύσταση των αρµόδιων υπηρεσιών και την πλέον 
αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των πιστώσεων, ώστε να ενισχυθεί ο γεωργικός τοµέας κατά 
την προσαρµογή στο νέο οικονοµικό περιβάλλον µετά την προσχώρηση. Ο εισηγητής θεωρεί 
ότι για να ξεκινήσει η µετατροπή των διαρθρώσεων, ήδη πριν από την προσχώρηση, πρέπει 
οπωσδήποτε να υπερπηδηθούν οι αρχικές δυσκολίες που αντιµετωπίζονται όσον αφορά το 
περιεχόµενο των σχεδίων και τη δηµιουργία των οικονοµικών υπηρεσιών. 
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Παρατηρήσεις σχετικά µε την εξέλιξη και τις συνέπειες της διαδικασίας µετατροπής 
Ποιες εξελίξεις πρέπει να αναµένονται σύντοµα στον γεωργικό τοµέα των υποψηφίων 
χωρών; Βέβαιο είναι ότι λόγω του ανταγωνισµού στον τοµέα της γεωργίας και των τροφίµων, 
τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας της ΕΕ των 15 θα εφαρµόζονται και στις υποψήφιες χώρες 
και ότι οι µικρότερες εκµεταλλεύσεις πρέπει να εγκαταλειφθούν. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη 
ολοκληρωθεί στις πλέον αναπτυγµένες βιοµηχανικές χώρες. Τα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν 
ωστόσο επωφεληθεί από πολλές δεκαετίες και από τις απαραίτητες ενισχύσεις για να 
κατευθύνουν και να µειώσουν τις συνέπειες αυτής της µετατροπής. Αντίθετα, οι γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις, κυρίως στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οφείλουν να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή σε πολύ σύντοµη προθεσµία και µε χειρότερες συνθήκες 
συγκυρίας. Στην ΕΕ η µεταβολή αυτή πραγµατοποιήθηκε µε ανεκτές, από κοινωνική άποψη, 
συνθήκες επειδή η εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας συνέπεσε µε την αλλαγή 
γενεάς. Μια πολύ γρήγορη προσχώρηση κινδυνεύει να οδηγήσει, όσον αφορά τον γεωργικό 
τοµέα, στην εµφάνιση µαζικής ανεργίας στις υποψήφιες χώρες. Για αυτό το εργατικό 
δυναµικό δεν υπάρχει σχεδόν καµία δυνατότητα να βρει, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, 
απασχόληση σε άλλους τοµείς, γεγονός που θα προκαλούσε σηµαντικές κοινωνικές και 
πολιτικές εντάσεις. Η ικανότητα αφοµοίωσης του εργατικού δυναµικού θα έπρεπε επίσης να 
µειωθεί λόγω της συνεχιζόµενης αναδιάρθρωσης στη γεωργία, ούτως ώστε να καταστεί 
αναγκαία η διαφοροποίηση της οικονοµίας της υπαίθρου για να αποφεύγονται οι κοινωνικές 
εντάσεις, κυρίως στις ευαίσθητες νέες δηµοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι η διεύρυνση θα οδηγήσει µεσοπρόθεσµα 
στην κατάργηση όλων των περιορισµών στις εµπορικές συναλλαγές γεωργικών προϊόντων 
και γεωργικών και βιοµηχανικών τροφίµων, τόσο µεταξύ των σηµερινών και των νέων 
κρατών µελών, όσο και µεταξύ των νέων µελών. Ο τοµέας αυτός, έως σήµερα, προστατεύεται 
σχετικά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συµφωνίας µε τις 10 συνδεδεµένες χώρες της 
Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, αλλά πρέπει να αναµένονται σηµαντικές επιπλέον 
δυσκολίες προσαρµογής στον πρωτογενή τοµέα και παράλληλα στον τοµέα της διατροφής, 
µόλις αρχίσουν να εφαρµόζονται οι όροι της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ στις εθνικές 
οικονοµίες των υποψήφιων χωρών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να αναζητηθούν οι κατάλληλες 
λύσεις και, προς το παρόν, εξετάζονται οι εύλογες µεταβατικές περίοδοι. Πρέπει επίσης να 
προστεθούν αυξηµένα µέτρα για τις γεωργικές διαρθρώσεις. 
 
Πολιτική των τιµών, άµεσες πληρωµές και ποσοστώσεις 
Το πρόβληµα των άµεσων πληρωµών πρόκειται να παίξει σηµαντικό ρόλο στις 
διαπραγµατεύσεις προσχώρησης. Οι υποψήφιες χώρες απαιτούν άµεση και πλήρη 
προσαρµογή των γενικά χαµηλότερων γεωργικών τιµών τους στο υψηλότερο επίπεδο των 
τιµών παρέµβασης της ΕΕ και άµεσες απ' ευθείας µεταφορές εισοδήµατος τη στιγµή της 
προσχώρησης. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος έντονης αύξησης της προσφοράς γεωργικών 
προϊόντων, κυρίως στον τοµέα της κτηνοτροφίας. Αυτό θα οδηγούσε τον γεωργικό τοµέα των 
περισσοτέρων υποψηφίων χωρών σε νέα πλεονάσµατα που θα όξυναν ακόµη περισσότερο τις 
ανισότητες της αγοράς στη σηµερινή ΕΕ. 
 
Πώς διαµορφώνεται το σηµερινό σενάριο; 
Η έντονη αύξηση των γεωργικών τιµών και οι υψηλές άµεσες µεταφορές εισοδήµατος στους 
γεωργούς θα είχαν από οικονοµική και κοινωνική άποψη µειονεκτήµατα για τις υποψήφιες 
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χώρες. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το ακόλουθο στοιχείο:  οι άµεσες πληρωµές που 
προορίζονται για την αντιστάθµιση της πτώσης των τιµών δεν δικαιολογούνται για τους 
γεωργούς των υποψηφίων χωρών, όταν οι τιµές των εθνικών αγορών σηµειώνουν ήδη 
ανοδική πορεία ή θα συνεχίζουν να ανέρχονται λόγω του αυξανόµενου πληθωρισµού και της 
εσωτερικής ζήτησης γεωργικών προϊόντων. ∆ιάφοροι τρόποι έχουν προταθεί για την επίλυση 
του προβλήµατος των άµεσων πληρωµών. Για τους προαναφερθέντες λόγους,  δεν φαίνεται 
ρεαλιστική η απεριόριστη και άµεση ενσωµάτωση της γεωργίας των υποψηφίων χωρών στην 
ΚΓΠ, ακόµη και αν συνδέεται µε την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων για την ρύθµιση της 
προσφοράς, ποσοστώσεων στην παραγωγή και υποχρεωτικών µέτρων παύσης της 
καλλιέργειας, ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση νέων πλεονασµάτων της παραγωγής. 
Εξίσου µη ρεαλιστική φαίνεται η πρόταση να αποκλειστεί από την εσωτερική αγορά της 
διευρυµένης Ένωσης το σύνολο των γεωργικών τοµέων των υποψηφίων χωρών. Αυτό θα 
σήµαινε ότι η γεωργική  πολιτική δεν λειτουργεί στο πλαίσιο της ΚΓΠ, αλλά όπως κατά το 
παρελθόν, σε εθνικό επίπεδο. Μια τόσο ασυνεπής επανεθνικοποίηση δεν είναι επιθυµητή. 
 
Ως συµβιβαστική λύση, κατά την άποψη του εισηγητή, θα ήταν προτιµότερη η σταδιακή 
θέσπιση άµεσων πληρωµών στους τοµείς στους οποίους αποδεικνύονται αναγκαίες, δηλαδή 
το ονοµαζόµενο µοντέλο "phasing-in". Πρόκειται για προοδευτική ευθυγράµµιση των 
άµεσων πληρωµών και των τιµών παρέµβασης µε το επίπεδο της ΕΕ των 15. Το µοντέλο 
"phasing-in" περιορίζει - όσον αφορά τα µέτρα διαρθρωτικής ενίσχυσης και ορισµένες 
µεταβατικές περιόδους κατά τις οποίες θα συνεχίζονταν οι διαφορές των γεωργικών τιµών 
µεταξύ της σηµερινής Ένωσης και των υποψηφίων χωρών - τον κίνδυνο της 
προαναφερθείσας οικονοµικής και κοινωνικής ανισότητας και προωθεί την απόλυτα 
αναγκαία διαρθρωτική µετατροπή. Είναι σαφές ότι οι χαµηλότερες τιµές στις υποψήφιες 
χώρες, οι οποίες θα διατηρούνταν στα σηµερινά εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, κυρίως µέσω 
των εισφορών στις εισαγωγές και των επιδοτήσεων στις εξαγωγές, θα µείωναν τα κίνητρα 
των γεωργών στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης να αυξήσουν την 
παραγωγή τους και να κατακλείσουν τις αγορές της ∆ύσης µε φθηνότερα προϊόντα. Φαίνεται 
επίσης ότι εξετάζεται ο διαχωρισµός των άµεσων πληρωµών και του ελάχιστου εισοδήµατος 
των γεωργών από την ποσότητα της παραγωγής. Αυτό θα επέτρεπε επίσης την αποθάρρυνση 
της υπερπαραγωγής. 
 
Προκειµένου να εισαχθούν στη γεωργία των υποψηφίων χωρών τα µέσα περιορισµού της 
παραγωγής που ισχύουν στην ΕΕ των 15, όπως π.χ. η παύση της καλλιέργειας ή οι ανώτατες 
ποσότητες στον τοµέα του βοείου κρέατος, που φυσικά σχετίζονται µε τις άµεσες πληρωµές, 
είναι σκόπιµο να εφαρµοστούν προοδευτικά µετά την πραγµατοποίηση της ένταξης. ∆εν 
πρέπει στην προκειµένη περίπτωση η προσχώρηση να οδηγήσει στην κατάσταση του 1992 
και να προστεθούν στα αποθέµατα της ΕΕ νέα αποθέµατα παρέµβασης που δύσκολα 
απορροφούνται. Εναπόκειται στην ΕΕ των 15 να δηµιουργήσει τις σχετικές προϋποθέσεις 
κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων. 
 
Ένα άλλο σηµαντικό αντικείµενο των διαπραγµατεύσεων µε τις υποψήφιες χώρες αποτελεί ο 
καθορισµός των ποσοστώσεων. Το µέσο αυτό για τον έλεγχο της προσφοράς, ιδιαίτερα στον 
τοµέα του γάλακτος και της ζάχαρης, πρέπει να εφαρµοστεί µε τρόπο ώστε να ικανοποιούνται 
τα συµφέροντα όλων των συµµετεχόντων στις διαπραγµατεύσεις και να µην επιβαρύνεται 
µονοµερώς καµία πλευρά. Η ΕΕ των 15 σχεδιάζει να επιλέξει τις πρόσφατες περιόδους 
παραγωγής ως βάση για την περίοδο αναφοράς. Αυτό φαίνεται δικαιολογηµένο. Το ίδιο 
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ισχύει για την παύση της καλλιέργειας και τις ανώτατες ποσότητες για την ενίσχυση στον 
τοµέα του βοείου κρέατος. 
 
Προστασία των καταναλωτών και γεωργία 
Η προστασία των καταναλωτών αποκτά συνεχώς σηµαντικότερο ρόλο στη συνείδηση των 
πολιτών της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί, στο 
πλαίσιο των γεωργικών διαπραγµατεύσεων, ότι η µεταφορά και η εφαρµογή του κοινοτικού 
κεκτηµένου στον τοµέα της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών πρέπει να 
τηρείται από όλα τα µέλη της διευρυµένης Ένωσης. Αυτό ισχύει κυρίως για την κτηνιατρική 
νοµοθεσία καθώς και την ασφάλεια των τροφίµων. Η συνέπεια στην εσωτερική αγορά, που 
περιλαµβάνει επίσης την εγγύηση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, 
προϋποθέτει ότι τα νέα κράτη µέλη θα υιοθετήσουν το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της 
ελεύθερης κυκλοφορίας και της µεταφοράς ζώων και γεωργικών προϊόντων της Ένωσης. 
Αυτό απαιτεί κατάλληλη υποδοµή ελέγχου και εποπτείας στις υποψήφιες χώρες, ώστε το 
κοινοτικό κεκτηµένο να µεταφερθεί αποτελεσµατικά, όχι µόνον στην εσωτερική αγορά, αλλά 
και στα νέα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 
 
Οι µεταβατικές περίοδοι, όπως ζητήθηκαν ήδη από ορισµένες υποψήφιες χώρες: π.χ. 
Πολωνία, Ουγγαρία, Εσθονία και Τσεχία, µπορούν να εκχωρηθούν στον τοµέα αυτόν µόνον 
σε ένα εξαιρετικά στενό πλαίσιο καθώς και για την ελάχιστη δυνατή περίοδο. 
 
Γεωργικός τοµέας και εµπορική πολιτική 
Τα προβλήµατα της εµπορικής πολιτικής προέρχονται από τις υποχρεώσεις της ΕΕ και των 
υποψηφίων χωρών στο πλαίσιο της ΓΣ∆Ε και κατόπιν του ΠΟΕ. Ο Γύρος της Ουρουγουάης 
της ΓΣ∆Ε και η συµφωνία του Μαρακές του 1994 επέβαλαν ανώτατα όρια για τις 
επιδοτούµενες γεωργικές εξαγωγές και για το συνολικό ποσό της ενίσχυσης στις γεωργικές 
εξαγωγές. Τα όρια αυτά θα οδηγήσουν σε δεσµευτικούς περιορισµούς για τη διευρυµένη ΕΕ 
που θα διαθέτει σηµαντικά πλεονάσµατα γεωργικής παραγωγής. Μία νέα διαπραγµάτευση 
της εµπορικής συµφωνίας µε  τον ΠΟΕ θα είναι, όπως αποδείχθηκε κατά το πρόσφατο 
παρελθόν, µακρά και δύσκολη. Οι διαπραγµατεύσεις στον γεωργικό τοµέα έχουν ήδη αρχίσει, 
αλλά δεν αναµένεται να ολοκληρωθούν πριν από το 2003-2004. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές 
διεξάγονται παράλληλα µε τη διαδικασία διεύρυνσης. Η Επιτροπή πρέπει να µεριµνήσει ώστε 
να υποστηριχθούν οι υποψήφιες χώρες και στο πλαίσιο του ΠΟΕ.  
 
∆ευτερογενής τοµέας 
Ένα µεγάλο πρόβληµα στις περισσότερες υποψήφιες χώρες αποτελεί ακόµη ο δευτερογενής 
τοµέας, ο οποίος χρειάζεται σηµαντική ώθηση εκσυγχρονισµού. Ακόµα και σε µια χώρα 
όπως η Ουγγαρία, της οποίας οι µελλοντικές προοπτικές θεωρούνται θετικές, µόνον 20% του 
τεχνικού εξοπλισµού στη βιοµηχανία τροφίµων υπολογίζεται ότι βρίσκεται σε διεθνές 
επίπεδο. Ο εκσυγχρονισµός και η προσαρµογή στις συνθήκες ανταγωνισµού της ΕΕ απαιτεί 
τη µετάβαση από µια παραγωγή µε έντονο εργατικό δυναµικό σε µια αυτοµατοποιηµένη 
παραγωγή µε χαµηλό εργατικό δυναµικό. Στο µέτρο που αυτό µπορεί να επιτευχθεί σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, θα οδηγήσει οπωσδήποτε σε νέα σηµαντικά κοινωνικά 
προβλήµατα. Η βιοµηχανία τροφίµων πρέπει ωστόσο να ανέλθει σε διεθνή επίπεδα 
ανταγωνιστικότητας ώστε να επιτύχει την προστιθέµενη αξία. Ο εισηγητής συνιστά να 
υποστηριχθούν οι κοινοπραξίες µεταξύ επιχειρήσεων από την ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες 
στον τοµέα αυτό. Η επάνοδος στην καθαρή αποδοτικότητα της γεωργίας θα εξαρτηθεί από 
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την παρουσία σύγχρονων και ανταγωνιστικών δευτερογενών κλάδων. Ο γεωργικός τοµέας 
των ίδιων των υποψηφίων χωρών πρέπει επίσης να αναδιοργανωθεί ώστε να ενισχυθεί η 
διαπραγµατευτική θέση τους σε σχέση µε τη βιοµηχανία τροφίµων και τα δίκτυα διανοµής, 
π.χ. µε τη βοήθεια κοινών αγορών πρώτων υλών και νέων τεχνολογιών. 
 
 
Επιπτώσεις στη δηµοσιονοµική πολιτική 
Η σηµερινή δηµοσιονοµική πρόβλεψη 2000-2006 βασίζεται στην προσχώρηση µόνον έξι 
νέων κρατών στην ΕΕ. Στην περίπτωση που προσχωρήσουν περισσότερα από έξι κράτη πριν 
από την ηµεροµηνία αυτή, ενσωµατώνοντας πλήρως τη γεωργία τους στην υπάρχουσα κοινή 
γεωργική πολιτική, θα προέκυπταν µε τα σηµερινά δεδοµένα, σηµαντικές δηµοσιονοµικές 
δυσκολίες που δεν θα ήταν δυνατόν να επιλυθούν χωρίς τροποποίηση, αφενός των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών που εγκρίθηκαν στο Βερολίνο και αφετέρου της διοργανικής 
συµφωνίας. Το πρόβληµα πρέπει να εξεταστεί στην προσωρινή έκθεση για την Ατζέντα 2000 
και τη συνέχιση της ΚΓΠ, που έχει ζητηθεί για το 2003. 
 
Πολιτική των γεωργικών διαρθρώσεων και µέλλον της υπαίθρου 
Στις υποψήφιες χώρες - όπως και στην ΕΕ των 15 - ο γεωργικός τοµέας διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Η γεωργία αποτελεί για τον χώρο 
της υπαίθρου σηµαντικό άξονα και πόλο οικονοµικών δραστηριοτήτων. Εάν η γεωργία 
στερηθεί τις οικονοµικές ευκαιρίες ακολουθεί πτώχευση ολόκληρων περιφερειών καθώς και 
αστυφιλία. Η λύση έγκειται στη συγκέντρωση µέτρων προώθησης των διαρθρώσεων στις 
περιοχές της υπαίθρου και µε την παράλληλη ενίσχυση και διεύρυνση του δεύτερου πυλώνα 
της ΚΓΠ, στην προώθηση της υπαίθρου. Μακροπρόθεσµα, η λύση που στοχεύει στη µείωση 
των τιµών στήριξης των γεωργικών προϊόντων στα επίπεδα των τιµών της παγκόσµιας 
αγοράς, ώστε να ελαττωθούν τα κίνητρα για πλεονασµατική παραγωγή, στην κατάργηση των 
επιστροφών στις εξαγωγές και, κατά συνέπεια, στην τήρηση των απαιτήσεων του ΠΟΕ, 
φαίνεται αναπόφευκτη για τη διευρυµένη ΕΕ. Η συνεπαγόµενη µείωση των εισοδηµάτων στη 
γεωργία πρέπει να αντισταθµιστεί µε άµεσες πληρωµές στους γεωργούς, ανεξαρτήτως της 
παραγωγής. 
 
Η πολιτική αυτή που κατευθύνει την ΚΓΠ λιγότερο προς τη στήριξη των τιµών και 
περισσότερο προς τις άµεσες ενισχύσεις στο εισόδηµα, καθώς και προς την ανάπτυξη της 
υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρµόζεται ήδη στο πλαίσιο της Ατζέντα 
2000. Μια τέτοια πολιτική συµβάλλει στο σύνολό της στη µείωση της ανισότητας των τιµών 
και ενθαρρύνει τη διαδικασία προσαρµογής των διαρθρώσεων στις υποψήφιες χώρες. 
Μεσοπρόθεσµα, πρέπει επίσης να προβλεφθεί επαναπροσανατολισµός της ΚΓΠ µε λιγότερο 
βάρος στη στήριξη των τιµών και εντονότερη κατεύθυνση προς την πολύπλευρη ανάπτυξη 
της υπαίθρου. Είναι σκόπιµο ο παράγοντας αυτός να ληφθεί υπόψη πριν από την πρώτη 
προσχώρηση. 
 
Μειώνοντας τις ανισότητες των τιµών και ενθαρρύνοντας την προσαρµογή των 
διαρθρώσεων, ο νέος αυτός προσανατολισµός της ΚΓΠ θα ανταποκρίνεται επίσης και κυρίως 
στις ανάγκες των υποψηφίων χωρών. Οι χώρες αυτές χρειάζονται οπωσδήποτε προγράµµατα 
βελτίωσης των διαρθρώσεων για τη γεωργία και τους άµεσα δευτερογενείς τοµείς, επειδή 
όπως αναφέρθηκε ήδη, υπάρχουν ακόµη πολλά διαρθρωτικά εµπόδια. Παράλληλα, πρέπει 
επίσης να προωθηθεί η ανάπτυξη της υπαίθρου για να ικανοποιηθεί η ανάγκη της 
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οικονοµικής διαφοροποίησης των αγροτικών περιοχών. Η διατήρηση της γεωργίας επιβάλλει 
φυσικά - κυρίως στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης - τη διατήρηση των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων. Η γεωργία αποτελεί το θεµέλιο για τις επόµενες οικονοµικές 
δραστηριότητες. Εάν επιθυµούµε την ολοκλήρωση, δεν πρέπει να κατακερµατίσουµε όλες τις 
διαρθρώσεις, αλλά να δηµιουργήσουµε βιώσιµες διαρθρώσεις.  
 
Εξάλλου, είναι σαφές ότι η µετατροπή των γεωργικών διαρθρώσεων στις υποψήφιες χώρες 
πρέπει απαραιτήτως να πραγµατοποιηθεί πριν από την προσχώρηση και πρέπει να ξεκινήσει 
ανεξάρτητα από το στάδιο των διαπραγµατεύσεων της διεύρυνσης. Η προώθηση του 
συνολικού χώρου της υπαίθρου αποκτά µεγαλύτερη σηµασία στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η οποία πρέπει να κατευθύνεται προς ένα πολύµορφο και βιώσιµο ευρωπαϊκό 
γεωργικό µοντέλο. Είναι απαραίτητο στα ειδικά µέτρα να λαµβάνονται περισσότερο υπόψη οι 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες, κυρίως οι δευτερεύουσες σιδηροδροµικές γραµµές, οι οποίες 
σε πολλές χώρες κινδυνεύουν να εξαφανιστούν επειδή δεν είναι  ανταγωνιστικές. Οι γραµµές 
αυτές πρέπει να αξιοποιηθούν, λαµβάνοντας υπόψη την ενδεχόµενη χρήση τους στο πλαίσιο 
του τουριστικού τοµέα και της εκµετάλλευσης των υφισταµένων δυνατοτήτων. 
 
Σύνοψη: 
Ο χρόνος δουλεύει υπέρ της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν δηµιουργεί µόνο προβλήµατα, αλλά προσφέρει και σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Η 
διεύρυνση µε όλες τις υποψήφιες χώρες δεν σηµαίνει µόνο πρόσβαση στα 13 νέα κράτη µέλη, 
αλλά και αύξηση της αγοράς γεωργικών προϊόντων κατά 100 εκατοµµύρια καταναλωτές, των 
οποίων η αγοραστική δύναµη στρέφεται ακόµη κατά µεγάλο ποσοστό στα είδη διατροφής. 
Είναι βέβαιο ότι οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων καθώς και οι επιχειρήσεις µεταποίησης 
της σηµερινής ΕΕ των 15 θα βρουν στις  χώρες αυτές µια αγορά για τη διάθεση των 
προϊόντων τους. Με εξαίρεση το βόειο και το χοίρειο κρέας, τα πλεονάσµατα στις αγορές 
γεωργικών προϊόντων της ΕΕ θα µειωθούν αισθητά, εφόσον οι περισσότερες υποψήφιες 
χώρες παρουσιάζουν έλλειµµα στην αγορά γεωργικών προϊόντων. Είναι σηµαντικό το 
γεγονός ότι µε τη βοήθεια της ΕΕ των 15, αλλά και µε τις αυξηµένες δικές τους προσπάθειες, 
οι υποψήφιες χώρες προχωρούν προς την αναδιάρθρωση της γεωργίας που θα οδηγήσει στη 
βελτίωση της ποιότητας, τόσο της παραγωγής όσο και των προϊόντων, καθώς και στην 
απόκτηση αειφόρου και φιλοπεριβαλλοντικής παραγωγής.  
 
Η πολύ σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας σε έναν περιορισµένο αριθµό 
εκµεταλλεύσεων µε αποκλειστικό στόχο την αύξηση της ικανότητας είναι, από κοινωνική 
άποψη, απορριπτέα. Η διάρθρωση των µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων καταρρέει και οι 
κάτοικοι των αγροτικών περιοχών δεν βρίσκουν επί τόπου νέες ευκαιρίες. Είναι συνεπώς 
απαραίτητο να καθοριστούν εγκαίρως οι στρατηγικές ώστε να αποφευχθεί µια ραγδαία και 
έντονη αύξηση της ανεργίας στις αγροτικές περιοχές των υποψηφίων χωρών. Είναι επίσης 
σκόπιµο να προσεχθεί κατά τις τρέχουσες διαπραγµατεύσεις ότι η εφαρµογή της ΚΓΠ δεν θα 
πρέπει να ενθαρρύνει την αύξηση της παραγωγής. Οι άµεσες πληρωµές, ιδιαίτερα στον τοµέα 
των δηµητριακών και των ελαιούχων σπόρων, δεν είναι απαραίτητες εφόσον η εφαρµογή της 
ΚΓΠ οδηγεί ήδη σε αύξηση των τιµών παραγωγής. 
 
Ο γεωργικός τοµέας και τα συµφέροντα του αγροτικού πληθυσµού παραµένουν σηµαντικό 
στοιχείο της διαδικασίας προσχώρησης, τόσο στη σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στις 
υποψήφιες χώρες. Μόνον µια λειτουργική και βιώσιµη γεωργία εγγυάται επαρκή εφοδιασµό 
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σε τρόφιµα για τον παγκόσµιο πληθυσµό που αυξάνεται συνεχώς. Χάρη στη διεύρυνση, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί ο µεγαλύτερος παραγωγός γεωργικών προϊόντων του 
πλανήτη, η µεγαλύτερη αγορά γεωργικών προϊόντων, ο µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος για 
τα προϊόντα αυτά και, πρέπει να το ελπίζουµε, ένα πολιτικό και ιστορικό παράδειγµα για 
άλλες χώρες και άλλες περιοχές του κόσµου. Για το λόγο αυτό πρέπει να βρεθεί µια πολιτικά 
και οικονοµικά ισορροπηµένη λύση για τη διεύρυνση της ΕΕ στον γεωργικό τοµέα. Η 
µελλοντική διευρυµένη ΚΓΠ δεν πρέπει να καθορίζεται από το φόβο του µέλλοντος, αλλά 
από την εξεύρεση κατάλληλων, ευέλικτων και εµπνευσµένων λύσεων. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
∆ιεύρυνση και περιφερειακή πολιτική (2000/2123 (ΙΝΙ)) 
  
 
Εισηγήτρια: Rosa Miguélez Ramos 
 
 

Περίληψη της διαδικασίας 
 
Κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Απριλίου 2000, η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, 
Μεταφορών και Τουρισµού όρισε εισηγήτρια την Rosa Miguélez Ramos. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 22 Ιουνίου και 12 Σεπτεµβρίου 2000, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο συµµετοχής στη γενική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά την τελευταία από τις συνεδριάσεις αυτές, η επιτροπή ενέκρινε 10 παραγράφους προς 
ενσωµάτωση στην πρόταση ψηφίσµατος µε 48 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους κατά και 0 αποχές. 

Ήσαν παρόντες στην ψηφοφορία οι βουλευτές : Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, πρόεδρος· 
Εµµανουήλ Μαστοράκης,  Rijk van Dam, Helmuth Markov, αντιπρόεδροι· Rosa Miguélez 
Ramos, εισηγήτρια·  Sir Robert Atkins, Εµµανουήλ Μπακόπουλος, Rolf Berend, Theodorus 
J.J. Bouwman, Felipe Camisón Asensio, Carmen Cerdeira Morterero, Luigi Cesaro, Luigi 
Cocilovo (αναπλ. Martin Callanan), Gerard Collins, Paolo Costa, Francis F.M. Decourrieère, 
Proinsias De Rossa,  (αναπλ. Wilhelm Ernst Piecyk, σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 
2, του Κανονισµού), Alain Esclopé, Giovanni Claudio Fava, Jacqueline Foster (αναπλ. 
Mathieu J.H. Grosch), Jean-Claude Fruteau (αναπλ. Danielle Darras), Mary Honeyball, Juan 
de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela 
Krehl (αναπλ. Ewa Hedkvist Petersen), Giorgio Lisi, Linda McAvan (αναπλ. John Hume), 
Sérgio Marques, Erik Meijer, Reinhold Messner, Francesco Musotto, Camilo Nogueira 
Román, Juan Ojeda Sanz, Neil Parish (αναπλ. Philip Charles Bradbourn, σύµφωνα µε το 
άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού),  Karla M.H. Peijs, Samuli Pohjamo, Alonso 
José Puerta, Reinhard Rack, Carlos Ripoll i Martinez Bedoya, Isidoro Sánchez Garcia, 
Marieke Sanders-ten Holte (αναπλ. Elspeth Attwooll), Gilles Savary, Dana rosemary Scallon, 
Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (αναπλ. Josu Ortuondo Larrea), Brian Simpson, Renate 
Sommer, Dirk Sterckx, Margie Sudre, Francesco Turchi (αναπλ. Adriana Poli Bortone), 
Joaquim Vairinhos, Ari Vatanen, Demetrio Volcic, Mark Francis Watts και Jan Marinus 
Wiersma (αναπλ. Ulrich Stockmann). 
 
Η συµµετοχή στη γενική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής στις 13 Σεπτεµβρίου 2000. 

Οι παράγραφοι που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και 
Τουρισµού αντιστοιχούν στις  παραγράφους 97 έως 106 της πρότασης ψηφίσµατος. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Εισαγωγή 

Η συνεχιζόµενη διαδικασία διεύρυνσης προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 
(Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουµανία, Τσεχική 
∆ηµοκρατία, Σλοβακία και Σλοβενία) και προς την Ανατολική Μεσόγειο (Μάλτα, Κύπρος 
και Τουρκία) σηµαίνει σηµαντική διεύρυνση του γεωπολιτικού πλαισίου της σηµερινής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προοπτική της ένταξης 13 νέων κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, ενώ παράλληλα η 
προσέγγιση ανά διαφορετικό κύµα της Ατζέντα 2000 εγκαταλείφθηκε υπέρ µιας πιο 
ευέλικτης προσέγγισης µε βάση τα επιτεύγµατα στις υποψήφιες χώρες. 

Η διεύρυνση µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) και τις χώρες της 
Ανατολικής Μεσογείου θα ενοποιήσει µια ήπειρο που επί µακρόν µαστίζετο από συγκρούσεις 
και διαχωριστικές γραµµές και είναι συνεπώς ένα σχέδιο για ειρηνική συνύπαρξη των 
διαφόρων λαών της Ευρώπης σε µια Ένωση που θα καθοδηγείται από κοινές αρχές και αξίες. 
Οι προκλήσεις που τίθενται από αυτή τη διεύρυνση σε καθαρούς αριθµούς είναι τεράστιες: 
σχεδόν διπλασιασµός των µελών και αύξηση του πληθυσµού της ΕΕ κατά 50% περίπου. Σε 
όρους περιφερειακής πολιτικής όλα τα πιθανά νέα κράτη µέλη διαθέτουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
κάτω του σηµερινού 75%, γεγονός το οποίο θέτει σε δοκιµασία την αλληλεγγύη των µελών 
για µια τέτοια µελλοντική Ένωση και θέτει τις προσπάθειες για την επίτευξη οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής σε ακόµη υψηλότερη προτεραιότητα. 

Περιφερειακές ανισότητες στις υποψήφιες χώρες 

Μετά την πτώση του σιδηρού παραπετάσµατος, οι ΧΚΑΕ τάχιστα αναµόρφωσαν και 
φιλελευθεροποίησαν τις κοµµουνιστικού σχεδιασµού οικονοµίες τους µε στόχο την 
εγκαθίδρυση οικονοµιών αγοράς. Αυτή η ριζική αλλαγή στην οικονοµική λογική είχε ως 
συνέπεια ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν το οποίο βρισκόταν στο χαµηλότερο επίπεδό του επί 
πολλά έτη, µειώνοντας κατ' αυτό τον τρόπο το επίπεδο διαβίωσης πιο κάτω από το επίπεδο το 
οποίο ίσχυε στο τέλος της κοµµουνιστικής διακυβέρνησης. Μόλις κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου ηµίσεως της δεκαετίας του '90 αυτές οι χώρες επανήλθαν στην οδό της ανάπτυξης 
µε ποσοστά σηµαντικά υψηλότερα από εκείνα στη ∆υτική Ευρώπη. 

Επί σειρά ετών η EUROSTAT είχε υπολογίσει το περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε PPS 
(µονάδες αγοραστικής ισοτιµίας) στις 10 ΧΚΑΕ σύµφωνα µε τις ίδιες αρχές που 
χρησιµοποιούνται για την περιφερειακή ταξινόµηση των κρατών µελών της ΕΕ. Αν και αυτά 
τα στοιχεία είναι γνωστά και επανειληµµένα γίνεται αναφορά σ' αυτά όταν συζητούνται 
ζητήµατα διεύρυνσης, αξίζει τον κόπο µια µατιά στις διαστάσεις των περιφερειακών 
ανισοτήτων στις ΧΚΑΕ: 
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Περιφερειακές ανισότητες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

Χώρα Πληθυσµός σε 
εκατ. το 1998 

Μέσο κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ για την περίοδο 

1995-97 (PPS), 
EΕ15=100 

Μέσο κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ για την περίοδο 

1995-97 (PPS), 
EΕ15+ΧΚΑΕ10 

=100 

Κατώτατο όριο / 
Ανώτατο όριο 

EΕ15+ΧΚΑΕ10 = 100 

Βουλγαρία 8,2 25 29 29/31 
Τσεχική ∆ηµοκρ. 10,3 64 74 57/138 
Εσθονία 1,4 34 39 39 
Ουγγαρία 10,0 47 54 38/79 
Λετονία 2,4 25 30 30 
Λιθουανία 3,7 29 33 33 
Πολωνία 38,7 34 39 28/57 
Ρουµανία 22,5 32 37 30/51 
Σλοβακία 5,4 44 50 40/111 
Σλοβενία 2,0 66 76 76 
EUROSTAT: "Περιφερειακό ΑΕΠ στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης", Statistics in 
focus, Θέµα 1, Γενικά Στατιστικά Στοιχεία, 2/2000. 
 
Από τις 50 περιφέρειες στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι 48 
σηµείωσαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ επί του παρόντος κάτω του 75% του µέσου όρου των 15 
χωρών της ΕΕ για την περίοδο 1995 έως 1997. Αυτό το επίπεδο ξεπεράστηκε µόνον από τις 
περιφέρειες Πράγα στην Τσεχική ∆ηµοκρατία και Μπρατισλάβα στη Σλοβακία, οι οποίες 
κατέγραψαν στοιχεία της τάξης του 119% και 96% αντίστοιχα. 

Τα στοιχεία δείχνουν τεράστιες διαφορές. Το επίπεδο της πλουσιότερης περιφέρειας στις 
ΧΚΑΕ, η περιφέρεια της Πράγας, είναι πέντε φορές υψηλότερο από την περιφέρεια στην 
άλλη άκρη της κλίµακας. Συνεπώς είναι µεγάλη η πρόκληση για τη µείωση των υφιστάµενων 
περιφερειακών ανισοτήτων, οι οποίες συχνά αποτελούν κληρονοµιά του παρελθόντος και της 
συγκεκριµένης οικονοµικής πολιτικής του κοµµουνιστικού καθεστώτος. Ωστόσο, η 
περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη σ' αυτές τις χώρες είναι πιθανόν να διευρύνει τις 
υφιστάµενες περιφερειακές ανισότητες, πράγµα που οφείλεται στο γεγονός ότι οι ξένες 
επενδύσεις πηγαίνουν κυρίως στις µεγαλύτερες πόλεις και στις γειτονικές περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η παρακµή του σηµαντικού γεωργικού τοµέα σ' αυτές τις 
χώρες επιδείνωσε περαιτέρω την οικονοµική θέση των αγροτικών περιοχών. 

Αυτές οι οικονοµικές τάσεις προκάλεσαν δυσκολίες στις διαρθρωτικές πολιτικές όσον αφορά 
τη στρατηγική των επενδύσεων. Τα επιχειρήµατα για συγκέντρωση σε ορισµένους 
ακµάζοντες αναπτυξιακούς πόλους υπερισχύουν έναντι µιας περισσότερο ισόρροπης 
προσέγγισης έναντι της περιφερειακής ανάπτυξης στις υποψήφιες χώρες. Εάν εφαρµοσθεί 
αποκλειστικά η µία ή η άλλη, προφανώς δεν θα αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, 
δηλαδή σταθεροποίηση της ανάπτυξης πολύ πέραν του µέσου όρου της ΕΕ προκειµένου να 
υπάρξουν περιθώρια για να φθάσει την Ένωση και να υπάρξει εγγύηση µιας ισόρροπης 
ανάπτυξης των περιφερειών, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις υφιστάµενες ανισότητες. 

Το ζήτηµα της στρατηγικής είναι ένα, το οποίο επί του παρόντος πρέπει να απαντηθεί από τις 
υποψήφιες χώρες κατά τη διαπραγµάτευση των εθνικών σχεδίων για το πρόγραµµα PHARE. 
Οι προτεραιότητες για τα µέσα ISPA και SAPARD ακολουθούν µια λογική που έχει 
καθορισθεί από την Ένωση και τις δεδοµένες προτεραιότητές της (TINA, περιβαλλοντικό 
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κεκτηµένο κλπ.), ωστόσο οι υποψήφιες χώρες έπρεπε να υποβάλουν τις ενδιάµεσες 
προτεραιότητές τους αφού για παράδειγµα το ISPA ανέρχεται µόνον στο 3% περίπου των 
προσδιορισθεισών αναγκών σ' αυτές τις χώρες (περίπου 90 δισεκατ. ευρώ στον τοµέα των 
µεταφορών και περίπου 150 δισεκατ. ευρώ στον τοµέα του περιβάλλοντος). Μετά την 
προσχώρηση, το ζήτηµα της στρατηγικής θα καταστεί σπουδαιότερο, λαµβάνοντας υπόψη 
τους διακυβευόµενους δηµοσιονοµικούς πόρους και το γεγονός ότι η ταχεία απορρόφηση θα 
είναι αναγκαία προκειµένου να µην χαθεί η κοινοτική συγχρηµατοδότηση. Αυτό απαιτεί 
αποτελεσµατικό προσδιορισµό των σχεδίων, αποτελεσµατική ανάπτυξη και διαχείριση αυτών 
καθώς και διοικητικές ικανότητες για τη χρησιµοποίηση των διαρθρωτικών ταµείων. Αυτά 
και άλλα στοιχεία αποτέλεσαν µέρος της διαδικασίας αξιολόγησης πριν από τις 
διαπραγµατεύσεις, η οποία ονοµάζεται διαδικασία αναλυτικής εξέτασης (screening). 

Η πρόκληση της διεύρυνσης στον τοµέα της περιφερειακής πολιτικής: αποτελέσµατα 
της διαδικασίας αναλυτικής εξέτασης (screening) 

Η διαδικασία αναλυτικής εξέτασης (screening) στον τοµέα της περιφερειακής πολιτικής 
άρχισε µε 11 χώρες σε πολυµερή συνεδρίαση τον Απρίλιο του 1998. Οι διµερείς συνεδριάσεις 
αναλυτικής εξέτασης µε τις χώρες της οµάδας του Λουξεµβούργου (Κύπρος, Εσθονία, 
Τσεχική ∆ηµοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβενία) πραγµατοποιήθηκαν το 1999 ενώ η 
έναρξη των διαπραγµατεύσεων του κεφαλαίου 21 "Περιφερειακή Πολιτική"9 
πραγµατοποιήθηκε υπό την Πορτογαλική Προεδρία στις 6 Απριλίου 2000. 

Η οµάδα του Ελσίνκι δεν έχει ακόµη πραγµατοποιήσει διµερείς συνεδριάσεις αναλυτικής 
εξέτασης ούτε έχουν αρχίσει ακόµη οι διαπραγµατεύσεις του κεφαλαίου. Ωστόσο, η διµερής 
διαδικασία αναλυτικής εξέτασης θα πραγµατοποιηθεί πριν από την έναρξη 
διαπραγµατεύσεων του κεφαλαίου 21, πράγµα που αναµένεται να συµβεί υπό τη Γαλλική 
Προεδρία (τέλη του 2000) ή τη Σουηδική Προεδρία (αρχές του 2001). Στην περίπτωση της 
Τουρκίας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι στο συµπέρασµα 12 κάλεσε την Επιτροπή 
να προετοιµάσει µια διαδικασία αναλυτικής εξέτασης του κεκτηµένου κάνοντας χρήση µιας 
ηθεληµένα διαφορετικής έκφρασης. 

Εποµένως, η κατάσταση των διαπραγµατεύσεων επιτρέπει µόνον ενδείξεις όσον αφορά 
κυρίως την οµάδα του Λουξεµβούργου. Τα κύρια αποτελέσµατα της διαδικασίας αναλυτικής 
εξέτασης µε αυτές τις έξι χώρες είναι: 

- όλες οι υποψήφιες χώρες αποδέχονται πλήρως το acquis communautaire στον τοµέα της 
περιφερειακής πολιτικής 

- δεν έχουν υποβληθεί αιτήµατα για µεταβατικές περιόδους 
- αβεβαιότητες όσον αφορά την επιλεξιµότητα ορισµένων περιφερειών (Σλοβενία, Μάλτα, 

Ουγγαρία, Κύπρος) λόγω της έλλειψης αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων (Μάλτα), της 
ταξινόµησης NUTS (Σλοβενία) ή του τρόπου υπολογισµού του κοινοτικού µέσου όρου 
και αιτήµατα για ειδικό καθεστώς (Ουγγαρία, Κύπρος) 

                                                 
9  Το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της περιφερειακής πολιτικής περιλαµβάνει τα άρθρα 

33, 146-148 και 158-162 της Συνθήκης. Τα κύρια µέσα είναι τα διαρθρωτικά ταµεία 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Προσανατολισµού και ΧΜΠΑ) και το Ταµείο Συνοχής. Η 
νέα νοµοθεσία που διέπει την περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006 εγκρίθηκε στις 21 
Ιουνίου 1999 ως µέρος της δέσµης Ατζέντα 2000. 
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- χαµηλό επίπεδο προετοιµασίας όλων των υποψήφιων χωρών, µε εξαίρεση την Κύπρο, 
όσον αφορά διοικητικές ικανότητες, διασαφήνιση αρµοδιοτήτων και διαδικασίες 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ελέγχου. 

 
Η διαδικασία αναλυτικής εξέτασης µε την οµάδα του Ελσίνκι πιθανόν να έχει παρόµοια 
αποτελέσµατα. Στην πραγµατικότητα, τα κύρια προβλήµατα δεν έγκεινται στην απλή 
υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου, όπου δεν υπάρχει καν καµία ανάγκη άµεσης 
µεταφοράς του κοινοτικού δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά στην εξασφάλιση της 
αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης των σηµαντικών δηµοσιονοµικών πόρων σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των κοινοτικών κανονισµών (προγραµµατισµός, συγχρηµατοδότηση, εταιρική 
σχέση, ανάπτυξη, παρακολούθηση, δηµοσιονοµική διαχείριση και έλεγχος καθώς και 
αξιολόγηση σχεδίων). Σύµφωνα µε ενδείξεις που έχουν δοθεί µέχρι στιγµής στο Κοινοβούλιο, 
αυτές οι προκλήσεις συχνά υποτιµούνται από τις υποψήφιες χώρες. 

Ενώ τα ζητήµατα των κατάλληλων στατιστικών στοιχείων σε συνδυασµό µε την ταξινόµηση 
NUTS και την επιλεξιµότητα µπορούν να επιλυθούν ευκολότερα ως µέρος των 
συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων βελτίωσης της EUROSTAT µαζί µε τις υποψήφιες χώρες και 
ως µέρος των τελικών διαπραγµατεύσεων, το ζήτηµα των διοικητικών ικανοτήτων χρειάζεται 
προσεκτικότερη εξέταση. 

Η κύρια πρόκληση είναι η διοικητική ικανότητα για την ορθή απορρόφηση 

Ενώ λαµβάνεται υπόψη η πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε από τις υποψήφιες χώρες στην 
αύξηση των διοικητικών ικανοτήτων τους, τα αποτελέσµατα της αναλυτικής εξέτασης 
δείχνουν σαφώς ότι εξακολουθούν να είναι αναγκαίες βελτιώσεις στη διοικητική ικανότητα 
για την αποτελεσµατική εφαρµογή των διαρθρωτικών πολιτικών. Οι κύριες αδυναµίες είναι η 
ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων, η διασαφήνιση αρµοδιοτήτων, η έλλειψη αποτελεσµατικού 
διυπουργικού συντονισµού και η ποιότητα των δηµοσιονοµικών διαδικασιών. Επίσης δεν 
διευκρινίζονται πάντοτε η συµµετοχή και οι αρµοδιότητες των επί µέρους εθνικών αρχών. 

Έχοντας επίγνωση των αναγκών των υποψήφιων χωρών σ' αυτό τον τοµέα, το εκ νέου 
ξεκίνηµα της προενταξιακής στρατηγικής στο πλαίσιο της Ατζέντα 2000 αντιµετωπίζει µε 
µεγαλύτερη έµφαση τα ζητήµατα της ενίσχυσης των θεσµών, της µεταφοράς γνώσεων και 
της προπαρασκευαστικής κατάρτισης. 

Τα κύρια µέσα της νέας προενταξιακής στρατηγικής, τα οποία βασίζονται στις εταιρικές 
σχέσεις προσχώρησης µε τις υποψήφιες χώρες, είναι: 

PHARE που επικεντρώνει τις δραστηριότητές του σε δύο κύριους τοµείς: 
• ενίσχυση των θεσµών (περίπου 30% του προϋπολογισµού) 
• επενδυτικές ενισχύσεις (περίπου 70% του προϋπολογισµού 

 
ISPA που επικεντρώνει τις δραστηριότητές του σε δύο κύριους τοµείς: 

• µεταφορές (περίπου 50% του προϋπολογισµού) 
• περιβάλλον (περίπου 50% του προϋπολογισµού) 

και SAPARD που επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στην αγροτική ανάπτυξη και στις 
γεωργικές προσαρµογές καθώς και στην προετοιµασία της υιοθέτησης του acquis στον τοµέα 
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της κοινής γεωργικής πολιτικής. 

Ενώ η εφαρµογή των τριών µέσων αναπτύσσει την εξοικείωση µε τις κοινοτικές πολιτικές και 
διαδικασίες στις υποψήφιες χώρες, το τµήµα του προγράµµατος PHARE για την ενίσχυση 
των θεσµών αφορά πιο άµεσα την προετοιµασία των αναγκαίων διοικητικών δοµών 
προκειµένου να µπορέσουν να υλοποιήσουν το acquis. Σε όλες τις χώρες το PHARE 
υποστηρίζει τη διαδικασία ενίσχυσης των θεσµών σε τοµείς που προσδιορίζονται στις 
εταιρικές σχέσεις προσχώρησης (ειδικές προτεραιότητες ανά τοµέα, µεταρρύθµιση της 
διοίκησης των δηµόσιων υπηρεσιών, συµµετοχή στα κοινοτικά προγράµµατα, κοινωνία των 
πολιτών, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις). Επιπλέον παρέχεται ενίσχυση µέσω τριών 
επονοµαζόµενων µηχανισµών ενίσχυσης των θεσµών: 

• Twinning 
• TAIEX 
• Ρυθµιστική µεταρρύθµιση και µεταρρύθµιση της διοίκησης των δηµόσιων 
υπηρεσιών 

Ο µηχανισµός Twinning, που έχει µεγαλύτερη σχέση µε τον τοµέα των διαρθρωτικών 
πολιτικών, ξεκίνησε τον Μάιο του 1998 ως ο κύριος µηχανισµός της διαδικασίας ενίσχυσης 
των θεσµών για να βοηθηθούν οι υποψήφιες χώρες στην ανάπτυξη σύγχρονων και 
αποτελεσµατικών διοικήσεων µε τις δοµές, τους ανθρώπινους πόρους και τις διοικητικές 
ικανότητες που χρειάζονται για την υλοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου στα ίδια επίπεδα 
µε εκείνα των κρατών µελών. 

Για τις περιόδους προγραµµατισµού 1998 και 1999 του PHARE, το Twinning επικέντρωσε 
τη δραστηριότητά του σε τέσσερις τοµείς προτεραιότητας (γεωργία, περιβάλλον, δηµόσια 
οικονοµικά, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις). Αυτοί αντιπροσωπεύουν τους 
βραχυπρόθεσµους τοµείς προτεραιότητας που έχουν προσδιορισθεί στις εταιρικές σχέσεις 
προσχώρησης. Βάσει του PHARE 2000 και το επακόλουθο Twinning καλύπτει επίσης σχέδια 
τα οποία προετοιµάζουν τις υποψήφιες χώρες για τα διαρθρωτικά ταµεία. 

Πέραν αυτών, το ειδικό προπαρασκευαστικό πρόγραµµα για τα διαρθρωτικά ταµεία (SPSSF) 
είναι ένα µιας σειράς νέων προγραµµάτων του PHARE µε πολλούς δικαιούχους που 
προορίζεται να βοηθήσει τις χώρες-εταίρους να προετοιµασθούν για την προσχώρησή τους 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το SPPSF θα βοηθήσει τις ΧΚΑΕ να αναπτύξουν την ικανότητά 
τους να χρησιµοποιούν τους πόρους που θα διατίθενται βάσει της νέας διαρθρωτικής 
διευκόλυνσης ISPA το έτος 2000 και, µετά την προσχώρηση, από τα ίδια τα διαρθρωτικά 
ταµεία της ΕΕ. Το πρόγραµµα θα επικεντρώσει τη δραστηριότητά του στην παροχή βοήθειας 
για το σχεδιασµό των διαρθρωτικών πολιτικών των υποψήφιων χωρών και στην προώθηση 
και κατανόηση της διαρθρωτικής πολιτικής της ΕΕ µέσω διοικητικής συνεργασίας. 

Είναι µάλλον νωρίς να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα αυτών των συγκεκριµένων 
δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων, ιδιαίτερα στον 
τοµέα της διαρθρωτικής πολιτικής. Ωστόσο, οι πρώτες εµπειρίες δείχνουν ότι παρά τις 
δυσκολίες που σχετίζονται µε την αποδοχή, τη διοργάνωση κοινοπραξιών πολλών χωρών, τη 
γλώσσα κλπ., τα προγράµµατα βρίσκονται στο σωστό δρόµο και θα µπορέσουν να 
συµβάλουν στη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων. 
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∆ηµοσιονοµικές προβλέψεις για την περίοδο 2000-2006 ως αποτέλεσµα της Ατζέντα 
2000 

Η έγκριση της Ατζέντα 2000 περιελάµβανε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2000-2006, οι 
οποίες προβλέπουν µια ενισχυµένη προενταξιακή στρατηγική που αρχίζει το 2000 και τη 
διεύρυνση που βασίζεται στην υπόθεση µιας διευρυµένης Ένωσης µε έξι νέα κράτη µέλη από 
το 2002. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που προορίζονται για τη διεύρυνση αυξάνονται 
σταδιακά έως το 2006, όπου το κονδύλιο για τις διαρθρωτικές δραστηριότητες φθάνει 40% 
του προϋπολογισµού των διαρθρωτικών πολιτικών για τα σηµερινά 15 κράτη µέλη της ΕΕ: 

 
∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο (ΕΕ-21) 

(εκατ. ευρώ σε τιµές 1999) 
Ανάληψη πιστώσ. υποχρ. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
7. ΠΡΟΕΝΤ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3 120 3 120 3 120 3 120 3 120 3 120 3 120 
Γεωργία 520 520 520 520 520 520 520 
Προενταξιακά διαρθρ. µέσα 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 
PHARE (υποψήφιες χώρες)  1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 
8. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ   6 450 9 030 11 610 14 200 16 780 
Γεωργία    1 600 2 030 2 450 2 930 3 400 
∆ιαρθρ. δραστηριότητες   3 750 5 830 7 920 10 000 12 080 
Εσωτερικές πολιτικές   730 760 790 820 850 
∆ιοίκηση   370 410 450 450 450 
∆ιοργανική συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού, ΕΕ C 
172, 18.6.1999, σελ.14. 
 
Η σηµερινή προενταξιακή στρατηγική ως αποτέλεσµα της Ατζέντα 2000, µε κύρια µέσα της 
το PHARE, το ISPA και το SAPARD, αντιπροσωπεύει 30 ευρώ ανά κάτοικο ανά έτος για τις 
δέκα ΧΚΑΕ, πράγµα που σηµαίνει τριπλάσια αύξηση σε σχέση µε την περίοδο πριν την 
Ατζέντα 2000, όπου κατά προσέγγιση 10 ευρώ είχαν µεταφερθεί προς τις ΧΚΑΕ10. Οι 
σηµερινές περιφέρειες του στόχου 1 λαµβάνουν κατά µέσον όρο 220 ευρώ ανά κάτοικο ανά 
έτος, πράγµα που σηµαίνει ότι η διαφορά µεταξύ των σηµερινών προενταξιακών παροχών 
και οι υποθετικές µελλοντικές παροχές (χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το όριο του 4% του 
ΑΕΠ) είναι µία στην κλίµακα από 1 έως 20. 

Από τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη ∆ιάσκεψη Κορυφής του Βερολίνου προκύπτουν 
διάφορες πιθανές επιλογές. Από την άποψη των δηµοσιονοµικών κανόνων, είναι σαφές ότι οι 
πιστώσεις που προορίζονται για τη διεύρυνση σε ένα δεδοµένο έτος � στην περίπτωση που 
δεν πραγµατοποιηθεί η διεύρυνση � δεν διατίθενται αυτόµατα στα επόµενα έτη. Η ∆ιάσκεψη 
Κορυφής του Βερολίνου πρότεινε ένα είδος σταδιακής αύξησης για τα υποθετικά έξι νέα 
µέλη (οµάδα του Λουξεµβούργου µε 63 εκατ. κατοίκους) µε ανά κάτοικο/ανά έτος κατανοµή 
60 ευρώ το 2002 και 190 ευρώ το 2006 για όλες τις διαρθρωτικές δραστηριότητες 
συµπεριλαµβανοµένων των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής. Στην 
περίπτωση που η διεύρυνση πραγµατοποιηθεί µετά το 2002, θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει 
µια σταδιακή αύξηση ακόµη και πριν τη διεύρυνση, µε βαθµιαία αύξηση των προενταξιακών 

                                                 
10  Πληροφορίες που έδωσε στην επιτροπή ο Γενικός ∆ιευθυντής Guy Crauser (Γ∆ ΠΕΡΙΦ) 
στις 23 Μαΐου 2000. 
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µέσων ως προετοιµασία για την απορρόφηση έως και 7 φορές υψηλότερων πιστώσεων µετά 
τη διεύρυνση. 

Μια άλλη επιλογή θα ήταν η σταδιακή µετακίνηση από µια προσέγγιση του Ταµείου Συνοχής 
(π.χ. ISPA) σε µια προσέγγιση του στόχου 1 µε τα στοιχεία της αποκέντρωσης και του 
προγραµµατισµού στην κατεύθυνση στρατηγικής, κατά συνέπεια µετακίνηση από µια 
προσέγγιση µε βάση το σχέδιο σε µια προσέγγιση µε βάση το πρόγραµµα. Έχουν γίνει 
κάποιες προσπάθειες σ' αυτή την κατεύθυνση εντός του προγράµµατος PHARE, ωστόσο 
αυτό εν µέρει µετατέθηκε για µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία (π.χ. η προσέγγιση ταµείου στο 
PHARE-CBC). 

Στην περίπτωση διεύρυνσης µεγαλύτερων διαστάσεων πριν το 2006, οι πρόσθετες απαιτήσεις 
θα καλυφθούν από τα διαθέσιµα ποσά που προορίζονται γι' αυτό το σκοπό στο πλαίσιο του 
περιθωρίου των δηµοσιονοµικών προοπτικών και, εάν χρειασθεί, µε τη χρήση των πρόσθετων 
ίδιων πόρων που θα προκύψουν από το αυξηµένο κοινοτικό ΑΕΠ µετά τη διεύρυνση της 
Ένωσης. 

Ανάλογα µε την έκβαση των διαπραγµατεύσεων, περισσότερο ή λιγότερο όλες οι περιφέρειες 
των ΧΚΑΕ θα δικαιούνται καθεστώτος του στόχου 1 (εκτός από την Πράγα, την 
Μπρατισλάβα και την Κύπρο). Οι υποψήφιες χώρες υποστηρίζουν ότι τυχόν εφαρµογή του 
διευρυµένου µέσου ΑΕΠ της ΕΕ θα συνιστούσε διάκριση έναντι των νέων µελών, ζήτηµα το 
οποίο είναι σηµαντικό στην περίπτωση της Βουδαπέστης και της Σλοβενίας. 

Οποιαδήποτε και αν είναι η έκβαση των διαπραγµατεύσεων, οι αποφάσεις που ελήφθησαν 
στο Βερολίνο είναι εφικτές τουλάχιστον στον τοµέα των διαρθρωτικών ενεργειών έως το 
2006. Με δεδοµένη την πολιτική βούληση της πλήρους χρησιµοποίησης του 1,27% του ορίου 
των ίδιων πόρων από το ΑΕΠ και µε την προϋπόθεση των προετοιµασιών όσον αφορά τις 
ικανότητες απορρόφησης, η διεύρυνση στον τοµέα των διαρθρωτικών πολιτικών δεν θα 
συναντήσει σηµαντικά πολιτικά και οικονοµικά εµπόδια, ακόµη και µε τις µάλλον αυστηρές 
δηµοσιονοµικές προοπτικές του Βερολίνου. 

Η κύρια πρόκληση είναι ακόµη µπροστά µας: ποιο είδος περιφερειακής πολιτικής, ποια 
κριτήρια και ποιοι δηµοσιονοµικοί πόροι µετά το 2006 για µια Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανώς 
έως και 28 κρατών µελών; 

Μια νέα περιφερειακή πολιτική µετά το 2006; 

Η εξέταση µιας περιφερειακής πολιτικής µετά το 2006 έχει ήδη αρχίσει11. Ωστόσο, όσο και 
αν µια τέτοια εξέταση φαίνεται πρόωρη, είναι σαφές ότι λόγω των µακρών νοµοθετικών 
διαδικασιών των κοινοτικών θεσµικών οργάνων έως το 2004 θα πρέπει να αρχίσει η 
προετοιµασία των βάσεων για τη νέα περίοδο προγραµµατισµού 2006-2013, αφού θα έχει 
λάβει χώρα η πρώτη διεύρυνση και θα είναι γνωστές οι επιπτώσεις της. 

Στην πραγµατικότητα, οι µεταρρυθµίσεις της Ατζέντα 2000 έχουν προετοιµάσει την 

                                                 
11  Προς µια νέα περιφερειακή πολιτική το 2007. Έκθεση που εγκρίθηκε από το Πολιτικό 
Γραφείο της ∆ιάσκεψης των Θαλασσίων Περιοχών της Περιφέρειας της Κοινότητας στις 
21 Ιανουαρίου 2000, στην Καστοριά (Ελλάδα). 
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επερχόµενη µεταρρύθµιση: συγκέντρωση, απλοποίηση και αποκέντρωση πρόκειται επίσης να 
αποτελέσουν σηµαντικούς προσανατολισµούς για αυτή την επερχόµενη µεταρρύθµιση. 
Ωστόσο, ακόµη και µε αυτές τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές κατά νουν, µια 
περιφερειακή πολιτική µετά το 2006 δεν πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσει την ίδια 
προσέγγιση µε αυτή που έχει εφαρµοσθεί από το 1988. 

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση µε περισσότερα από 25 µέλη και περιφερειακές ανισότητες 
ευρύτερης κλίµακας από ό,τι προηγουµένως, αποτελεί πρόκληση η οποία θα πρέπει να 
αντιµετωπισθεί µε µία πολιτική επίτευξης οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής διαφορετική 
από τις σηµερινές. Κατά τη γνώµη της εισηγήτριας, ένα σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός θα 
ήταν µια σαφέστερη ενσωµάτωση των κατευθυντήριων αρχών της προοπτικής ανάπτυξης του 
ευρωπαϊκού χώρου (ESDP) στη λογική των διαρθρωτικών ταµείων. Η έννοια του 
πολυκεντρισµού καθώς και η προσέγγιση για καλύτερη ενσωµάτωση τοµεακών πολιτικών σε 
µια γενική αναπτυξιακή θεώρηση της ευρωπαϊκής επικράτειας αξίζει περισσότερης προσοχής 
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών πολιτικών, οι οποίες από άποψη προϋπολογισµού είναι η 
δεύτερη σε σπουδαιότητα πολιτική της Ένωσης. Μια φιλόδοξη προσέγγιση στην προοπτική 
της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου (ESDP) θα πρόσθετε ένα περισσότερο διορατικό 
προσανατολισµό πολιτικής στα διαρθρωτικά ταµεία που τώρα διέπονται από µια µάλλον 
αυστηρή και µηχανιστική προσέγγιση. Ο πολυκεντρισµός θα µπορούσε να βρει την πρακτική 
εφαρµογή του στην επιλογή ευρωπαϊκών πιλοτικών περιφερειών που θα ενισχύονται από την 
Ένωση σύµφωνα µε τις ειδικές ανάγκες τους, µε στόχο την ελάφρυνση της πίεσης που 
ασκείται στις πυκνοκατοικηµένες και οικονοµικά εύρωστες περιφέρειες στο κέντρο της 
Ένωσης. 

Το ζήτηµα των κριτηρίων για την επιλογή των πιλοτικών περιφερειών θα πρέπει να 
αντιµετωπισθεί µε διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα σηµερινά κριτήρια επιλεξιµότητας και θα 
µπορούσε να περιλαµβάνει κριτήρια αγοράς εργασίας και ανταγωνιστικότητας, καθώς επίσης 
αξιολόγηση του αναπτυξιακού δυναµικού. 

Η απλή συνέχιση της προσέγγισης του στόχου 1 θα οδηγούσε σε µια κατάσταση όπου το 
2007 µόνον 1 έως 10% του σηµερινού πληθυσµού των 15 κρατών µελών της ΕΕ πιθανώς θα 
εντάσσετο στο στόχο 1 (σε αντίθεση µε το σηµερινό 22%) και όπου το µεγαλύτερο µέρος του 
πληθυσµού των εισερχόµενων κρατών µελών (εκτός από τη Σλοβενία, την Πράγα, την 
Μπρατισλάβα, τη Βουδαπέστη και την Κύπρο) θα αποτελούσε µέρος του χάρτη του στόχου 
1. 

Με βάση την υπόθεση ότι 3% του σηµερινού πληθυσµού των 15 κρατών µελών της ΕΕ θα 
είναι επιλέξιµο µετά το 2006, ότι τα υποθετικά έξι νέα µέλη θα είναι µέρος της Ένωσης και 
ότι παράλληλα δεν εξετάζεται µια σταδιακή µείωση, αυτό θα σήµαινε βασικά υποκατάσταση 
των σηµερινών περιφερειών που εντάσσονται στο στόχο 1 από τις εισερχόµενες περιφέρειες, 
αφήνοντας ανέπαφο τον απόλυτο αριθµό του πληθυσµού. Ωστόσο, η οικονοµική βελτίωση 
ενός σηµαντικού µέρους των περιφερειών των σηµερινών 15 κρατών µελών της ΕΕ θα 
οφείλεται σε καθαρά στατιστικό αποτέλεσµα, δηλαδή τη µείωση του µέσου ΑΕΠ της ΕΕ. 
Αυτή η πτυχή θα αποτελέσει σαφώς ένα από τα κύρια πολιτικά ζητήµατα κατά τη διάρκεια 
των διαπραγµατεύσεων για ένα νέο δηµοσιονοµικό πακέτο των διαρθρωτικών ταµείων έως το 
2013. 

Ανεξάρτητα από το πόσο αµφισβητήσιµα θα είναι τα ζητήµατα που σχετίζονται µε το µερίδιο 
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των δηµοσιονοµικών πόρων, αυτό που προέχει είναι να δοθεί µια κατάλληλη απάντηση 
πολιτικής στις ανάγκες µιας αυξανόµενης ευρωπαϊκής επικράτειας µε διαρκώς περισσότερες 
ανισότητες από οικονοµικής και κοινωνικής πλευράς. Άποψη της εισηγήτριας είναι ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει µια αποφασιστικής σηµασίας επιρροή στη 
διαδικασία διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπάρξει εγγύηση για µια έκβαση που θα 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που περιγράφονται εν συντοµία ανωτέρω. Σ' αυτό το πλαίσιο 
είναι περισσότερο από αιτιολογηµένη η αλλαγή στις νοµοθετικές διαδικασίες στον τοµέα των 
διαρθρωτικών ταµείων, από διαδικασία σύµφωνης γνώµης στη συναπόφαση και στη λήψη 
αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο. 
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∆ιεύρυνση και µεταφορές και τουρισµός (2000/2122 (ΙΝΙ)) 
 
Εισηγητής: Reinhard Rack 
 

Περίληψη της διαδικασίας 
 
Κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Απριλίου 2000, η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, 
Μεταφορών και Τουρισµού όρισε εισηγητή τον Reinhard Rack. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 20 Ιουνίου 2000 και 12 Σεπτεµβρίου 2000, η επιτροπή 
εξέτασε το σχέδιο συµµετοχής στη γενική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Κατά την τελευταία από τις συνεδριάσεις αυτές, η επιτροπή ενέκρινε  µε 51 ψήφους υπέρ, 1 
ψήφο κατά και 0 αποχές. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές : Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, πρόεδρος· 
Εµµανουήλ Μαστοράκης,  Rijk van Dam, Helmuth Markov, αντιπρόεδροι·  Reinhard Rack, 
εισηγητής·  Sir Robert Atkins, Εµµανουήλ Μπακόπουλος, Rolf Berend, Theodorus J.J. 
Bouwman, Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Carmen Cerdeira Morterero, 
Luigi Cesaro, Luigi Cocilovo (αναπλ. Martin Callanan), Gerard Collins, Paolo Costa, Francis 
F.M. Decourrieère, Proinsias De Rossa,  (αναπλ. Wilhelm Ernst Piecyk, σύµφωνα µε το 
άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), Alain Esclopé, Giovanni Claudio Fava, Jean-
Claude Fruteau (αναπλ. Danielle Darras), John Hume, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg 
Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl (αναπλ. Ewa Hedkvist 
Petersen), Giorgio Lisi, Linda McAvan (αναπλ. Mary Honeyball), Sérgio Marques, Erik 
Meijer, Reinhold Messner, Rosa Miguélez Ramos, Francesco Musotto, Camilo Nogueira 
Román, Juan Ojeda Sanz, Karla M.H. Peijs, Samuli Pohjamo, Alonso José Puerta, Carlos 
Ripoll i Martinez Bedoya, Isidoro Sánchez Garcia, Marieke Sanders-ten Holte (αναπλ. 
Elspeth Attwooll), Gilles Savary, Dana rosemary Scallon, Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter 
(αναπλ. Josu Ortuondo Larrea), Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Margie Sudre, 
Francesco Turchi (αναπλ. Adriana Poli Bortone), Joaquim Vairinhos, Ari Vatanen, Demetrio 
Volcic, Mark Francis Watts και Jan Marinus Wiersma (αναπλ. Ulrich Stockmann). 
 
Η συµµετοχή στη γενική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής στις 13 Σεπτεµβρίου 2000. 

Οι παράγραφοι που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και 
Τουρισµού αντιστοιχούν στις  παραγράφους 107 έως και 116 της πρότασης ψηφίσµατος.  
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Εισαγωγή 

Η διεύρυνση της ΕΕ προς ανατολάς ή/και προς ανατολάς-νότον, αποτελεί τη µεγαλύτερη 
πρόκληση που καλείται να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα προσεχή χρόνια. Στις 
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31 Μαρτίου 1998 ξεκίνησαν διαπραγµατεύσεις µε τις πρώτες έξι υποψήφιες χώρες, δηλαδή 
την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχία, τη Σλοβενία και την Κύπρο (χώρες 
Λουξεµβούργου), ενώ ο δεύτερος γύρος των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων ξεκίνησε στις 15 
Φεβρουαρίου 2000 µε τη Λιθουανία, τη Λετονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία 
και τη Μάλτα (χώρες Ελσίνκι). Σκοπό των διαπραγµατεύσεων αυτών αποτελεί η πλήρης 
εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου στις επί µέρους εθνικές νοµοθεσίες. Για το σκοπό αυτό 
το ισχύον δίκαιο διαιρέθηκε σε 31 κεφάλαια. Οι διαπραγµατεύσεις στον τοµέα των 
µεταφορών µε τις πρώτες έξι χώρες ξεκίνησαν κατά το δεύτερο ήµισυ του 1999 ενώ 
συγκεκριµένα αποτελέσµατα αναµένονται τον Ιούνιο του 2000. Οι διαπραγµατεύσεις µε τη 
δεύτερη οµάδα προβλέπεται να ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας. 
Ενόψει του γεγονότος ότι η διεύρυνση θα επιφέρει σηµαντική αύξηση του όγκου των 
µεταφορών τόσο στον τοµέα των εµπορευµατικών µεταφορών όσο και στον τοµέα της 
µεταφοράς προσώπων, κρίνεται ήδη από τώρα απαραίτητος ο βέλτιστος συντονισµός της 
κοινοτικής πολιτικής µεταφορών, όχι µόνο στο εσωτερικό της Ενώσεως αλλά και στις 
υποψήφιες για ένταξη χώρες. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 71 ΣΕΚ, η κοινή πολιτική µεταφορών αποσκοπεί να θεσπίσει κοινούς 
κανόνες εφαρµοστέους στις διεθνείς µεταφορές καθώς και στις διαµετακοµίσεις 
εµπορευµάτων, τους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές µεταφορές ενός 
κράτους µέλους µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σ' αυτό, καθώς και µέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των µεταφορών καθώς και κάθε άλλη πρόσφορη διάταξη. Επιπλέον, πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη εκείνοι οι γενικοί και µακροπρόθεσµοι στόχοι που έχουν θεσπισθεί στο 
άρθρο 2 ΣΕΚ, όπως αρµονική και αειφόρος ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων, 
υψηλό επίπεδο απασχολήσεως, υψηλός βαθµός ανταγωνιστικότητας και συγκλίσεως των 
οικονοµικών επιδόσεων, υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτιώσεως της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής. 
Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού και αειφόρου ευρωπαϊκού 
συστήµατος µεταφορών, λαµβανοµένων υπόψη των προοπτικών για την περιφερειακή 
οικονοµική ανάπτυξη και της διευρύνσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.. Αυτό πρέπει να 
εξετάζεται από την άποψη της µεγαλύτερης δυνατής αποτελεσµατικότητας και 
ανταγωνιστικότητας, ακόµη και εκτός της Ενώσεως. Πρέπει να τονισθεί εµφαντικά η 
συµβολή της πολιτικής µεταφορών στην εγκαθίδρυση µιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς καθώς 
και οι θετικές επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας. 
 
Ενόψει της διευρύνσεως διαπιστώνεται ότι ναι µεν δεν υπάρχουν ακόµη συγκεκριµένα 
αποτελέσµατα από τις διαπραγµατεύσεις, υφίσταται όµως ήδη, εδώ και αρκετό καιρό, ένας 
συντονισµός της πολιτικής µεταφορών των υποψηφίων για ένταξη κρατών και της ΕΕ. Στο 
σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθούν οι διάφορες διευρωπαϊκές συµφωνίες µε τα υποψήφια 
κράτη, η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών (Ε∆ΥΜ) καθώς και η 
Πανευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών. 

Στο περιθώριο της διευρύνσεως πρέπει επίσης να επισηµανθεί η αναγκαιότητα της 
προενταξιακής στρατηγικής, στόχο της οποίας αποτελεί να διασφαλισθεί κατά το χρόνο της 
εντάξεως η πλήρης υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου. Εκτός από τα κοινοτικά 
προγράµµατα PHARE, ISPA, SAPPARD και INTERREG, έχει θεσµοθετηθεί ένας 
δοµηµένος διάλογος µεταξύ του Συµβουλίου Υπουργών Μεταφορών και των αρµοδίων 
υπουργών των υποψηφίων προς ένταξη κρατών. 
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Στόχο αποτελεί ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος µεταφορών, η προσαρµογή των 
προδιαγραφών στα ισχύοντα στην ΕΕ και η βελτιωµένη της προσβάσεως στις αγορές 
µεταφορών. 

Το κύριο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα υποψήφια προς ένταξη κράτη στην υιοθέτηση και 
εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου εντοπίζεται πρωτίστως στο διοικητικό-τεχνικό τοµέα. 
Αυτό οφείλεται αφενός µεν σε θεσµικές ελλείψεις, αφετέρου δε στην ανεπάρκεια, καθώς 
έλλειψη καταρτίσεως σε µεγάλο βαθµό του διοικητικού µηχανισµού. Ειδικότερα στον τοµέα 
του ελέγχου η σχετική δυναµικότητα κρίνεται ανεπαρκής. Ως εκ τούτου πρέπει να 
επιδοκιµασθούν τα προγράµµατα ενισχύσεως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως, 
για παράδειγµα, οι εταιρικές σχέσεις, στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται προενταξιακές 
συµβουλές µε την απόσπαση εµπειρογνωµόνων από την ΕΕ. Η δηµιουργία µιας 
αποτελεσµατικής διοικήσεως είναι απαραίτητη, αν λάβει κανείς υπόψη του και µόνο, ότι οι 
πιστώσεις εκείνες που διατίθενται στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής δεν τυγχάνουν 
ορθής διαχειρίσεως λόγω ελλείψεως του κατάλληλου προσωπικού. 

∆ιευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών 

Απαραίτητα για ένα παραγωγικό και αποδοτικό σύστηµα µεταφορών είναι τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα, τα οποία είναι εξάλλου αναγκαία και για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Για 
το λόγο αυτό κατοχυρώθηκαν ρητώς στα άρθρα 154 έως 156 της ΣΕΚ. Με αυτά δεν θα 
βελτιωθεί µόνο η υποδοµή στις µεταφορές, αλλά θα επιτευχθεί και µια στενή διασύνδεση της 
ευρωπαϊκής ηπείρου µέσω επεκτάσεως και δηµιουργίας νέων υποδοµών καθώς και µέσω της 
συνενώσεως των (υφισταµένων ήδη) δικτύων (διαλειτουργικότητα). Τούτο έχει επίσης 
ορισθεί ρητώς στις κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων 
(1692/96), όπου αναφέρεται ως στόχος η εγκαθίδρυση ενός κοινού δικτύου µεταφορών εντός 
της Ενώσεως (µε τη διασύνδεση της υποδοµής των εναερίων, θαλασσίων και εσωτερικών 
µεταφορών). Αυτές αποτελούν το γενικό πλαίσιο για τη διασυνοριακή δηµιουργία και 
επέκταση του δικτύου µεταφορών. Οι επενδύσεις για τη δηµιουργία και επέκταση του 
δικτύου µεταφορών έως το 2010 ανέρχονται σε 400 περίπου δισ. ευρώ. 

Τα 14 κυριότερα έργα στο πλαίσιο αυτό καθορίσθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 
Έσσεν το 1994 και αφορούν κυρίως τις σιδηροδροµικές µεταφορές: 
- Σύνδεση µεταξύ Παρισίων-Βρυξελλών-Κολωνίας-Άµστερνταµ-Λονδίνου και µεταξύ 

Παρισίων και Βερολίνου µέσω Στρασβούργου µε τραίνα µεγάλης ταχύτητας 
- Ζεύξη Γερµανίας και ∆ανίας µε σήραγγα και γέφυρα 
- Σύνδεση µεταξύ Λυών και Τουρίνου µε τραίνα µεγάλης ταχύτητας καθώς και σύνδεση 

για τις συνδυασµένες µεταφορές 
- Κατασκευή αυτοκινητοδρόµου στην Ελλάδα σε ένα άξονα Βορρά-Νότου και Ανατολής 

∆ύσεως 
- Νέος αερολιµήν στην Αθήνα. 
Στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων έχουν διατεθεί κατά το διάστηµα του 1995 έως 1999 
2,334 δισ. Ecu. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα αποτελούν εξάλλου σηµαντικές συνιστώσες της 
κοινής πολιτικής µεταφορών επειδή ακριβώς µε τη διεύρυνση θα λάβει χώρα και µια 
επέκταση προς τα υποψήφια για ένταξη κράτη. Κατά συνέπεια υπάρχει στενή συνεργασία η 
οποία οδήγησε το 1996 στη σύσταση µιας πρωτοβουλίας στον τοµέα των µεταφορών που 
φέρει το όνοµα Εκτίµηση των Αναγκών των Μεταφορικών Υποδοµών (Transport 
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Infrastructure Needs Assessment �TINA), η οποία αποσκοπεί να προετοιµάσει την επέκταση 
των διευρωπαϊκών δικτύων προς τις υποψήφιες χώρες. Σε συνάρτηση µε τα ευρωπαϊκά 
δίκτυα πρέπει να αναφερθούν οι δευτερογενείς συνδέσεις µε τα δίκτυα, που θα 
συµπληρώσουν τα διευρωπαϊκά δίκτυα ούτως ώστε να υπάρξει ευκολότερη πρόσβαση στις 
κατά τόπους µειονεκτούσες περιοχές. Το οικονοµικό όφελος από τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα 
επεκταθεί κατ' αυτό τον τρόπο στις περιφέρειες (και κυρίως στις παραµεθόριες περιοχές). 
Για την προετοιµασία της εντάξεως των υποψηφίων χωρών στον τοµέα αυτό διατίθενται 
ετησίως, στο πλαίσιο του προγράµµατος ISPA (υποδοµές-περιβάλλον) 500 εκατ. ευρώ. 
 
Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Πανευρωπαϊκής ∆ιασκέψεως των Υπουργών Μεταφορών 
αποφασίσθηκε στο Ελσίνκι η διεύρυνση των πανευρωπαϊκών διαδρόµων µεταφορών από 9 
σε 10 (σύνδεση των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας). Η σύσταση των διαδρόµων, στους 
οποίους παραχωρείται απόλυτη προτεραιότητα, αποσκοπεί να προωθήσει την κινητικότητα 
και το εµπόριο στην Ένωση. Και το πρόγραµµα αυτό αποσκοπεί να συµβάλει στη δηµιουργία 
ενός αποτελεσµατικού πανευρωπαϊκού συστήµατος µεταφορών. Οι επενδυτικές ανάγκες 
ανέρχονται σχετικά σε 30 δισ. Ecu, ενώ η ΕΕ έχει διαθέσει από το 1995 µέχρι το 1999 1,8 
περίπου δισ. Ecu. 
 
 
Οδικές µεταφορές 
 
Ο τοµέας των οδικών µεταφορών και ειδικότερα των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών 
θεωρείται από πολλούς ως ο πλέον προβληµατικός σε σχέση µε τη διεύρυνση. Σήµερα οι 
σχέσεις κρατών µελών και κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ρυθµίζονται σε 
διµερές επίπεδο. Οι εµπορικές µεταφορές βασίζονται κυρίως σε ποσοστώσεις. Στην 
επικράτεια της ΕΕ οι διασυνοριακές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν ήδη πλήρως 
ελευθερωθεί, ενώ η ενδοµεταφορά έχει ελευθερωθεί από 1ης.7.1998. Η υιοθέτηση του 
κοινοτικού κεκτηµένου από τις υποψήφιες για ένταξη χώρες στον τοµέα αυτό θα σήµαινε ότι 
τόσο οι µεταφορές µεταξύ των κρατών µελών και των υποψηφίων κρατών όσο και οι 
µεταφορές εντός των επί µέρους κρατών µελών για επιχειρήσεις από τις υποψήφιες χώρες 
είναι ελεύθερες. Ορισµένα κράτη, και κυρίως εκείνα που συνορεύουν µε τις υποψήφιες 
χώρες, θεωρούν ότι υπάρχει στο σηµείο αυτό ένα πρόβληµα όσον αφορά τις διαφορετικές 
ρυθµίσεις για τις αµοιβές και κυρίως στον κίνδυνο που προέρχεται από τις στρεβλώσεις του 
ανταγωνισµού, ιδίως όσον αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µεταφοράς. ∆ιατυπώνονται 
σκέψεις για την επίτευξη εναρµονίσεως µέσω µεταβατικών ρυθµίσεων έως ότου εξισωθεί σε 
µεγάλο βαθµό το επίπεδο αµοιβών. Επίκεντρο των συζητήσεων αποτελεί η θέσπιση ενός 
προγράµµατος κατά στάδια για την πρόσβαση στην αγορά των οδικών εµπορευµατικών 
µεταφορών, ενώ θα πρέπει να ελευθερωθεί κατά πρώτον η µεγάλη ενδοµεταφορά, δηλαδή οι 
εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των υποψηφίων χωρών και των κρατών της ΕΕ. Η µικρή 
ενδοµεταφορά, δηλαδή το δικαίωµα συµµετοχής στις εσωτερικές µεταφορές στα επί µέρους 
κράτη της Κοινότητας και τις άλλες υποψήφιες χώρες, θα εφαρµοσθεί σε µεταγενέστερο 
χρονικό σηµείο. Η πρόσβαση στην αγορά των οδικών µεταφορών από τα υποψήφια κράτη θα 
πρέπει να εξαρτηθεί από την ολοσχερή υιοθέτηση και εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των τεχνικών, φορολογικών και κοινωνικών κανόνων καθώς 
και των προδιαγραφών που αφορούν το περιβάλλον και την ασφάλεια. Οι δυσκολίες 
υιοθετήσεως ή/και εφαρµογής θα πρέπει να διευθετηθούν στο πλαίσιο της διεξοδικής 
προενταξιακής στρατηγικής. Σε περίπτωση που καταστούν απαραίτητες µεταβατικές 
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προθεσµίες, ιδίως όσον αφορά τις µεγάλες ανάγκες σε επενδύσεις, αυτές θα πρέπει να 
χορηγούνται µόνο κατ' εξαίρεσιν και θα πρέπει να είναι δικαιολογηµένες και κατά το δυνατόν 
βραχείας διάρκειας. 
Ένα ιδιαίτερο πρόβληµα αποτελούν σήµερα οι σε ορισµένους τοµείς κακές προδιαγραφές 
σχετικά µε το περιβάλλον στις υποψήφιες χώρες. Και η Συνθήκη του Άµστερνταµ 
υπογραµµίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε µεγάλο 
βαθµό στις πολιτικές που εφαρµόζει η Κοινότητα, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η 
επίτευξη µιας αειφόρου αναπτύξεως. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στις επί µέρους 
αποφάσεις και πέραν του τοµέα της Ατζέντα 2000, όπως αναφέρεται και στα συµπεράσµατα 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Κάρντιφ. 
 
Όσον αφορά την κατάσταση των οδών, πρέπει να µνηµονευθεί ότι αυτές, σε ορισµένες 
υποψήφιες χώρες, δεν είναι σε καµία περίπτωση ικανοποιητικές και βρίσκονται κάτω από τον 
ευρωπαϊκό µέσο όρο. Για τη βελτίωση της υποδοµής στον τοµέα αυτό πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν πιστώσεις του προγράµµατος ISPA. Επειδή αυτές, ωστόσο, δεν είναι σε 
καµία περίπτωση επαρκείς, και οι δηµόσιοι πόροι των επί µέρους υποψηφίων κρατών είναι 
περιορισµένοι, πρέπει να ενθαρρυνθεί εν προκειµένω η ενεργός συµµετοχή των ιδιωτών 
κυρίως επενδυτών. 
 
 
Σιδηροδροµικές µεταφορές 
 
Με στόχο την αειφορία και τον οικολογικό χαρακτήρα της πολιτικής µεταφορών, η 
Κοινότητα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο να δώσει τη µεγαλύτερη δυνατή σηµασία 
στις σιδηροδροµικές µεταφορές. Οι σιδηρόδροµοι καταλαµβάνουν µεταξύ των µέσων 
µεταφοράς µια ειδική θέση λόγω του γεγονότος ότι εξακολουθούν να είναι κατά βάση 
συνδεδεµένοι µε τα εθνικά δίκτυα. Η ελευθέρωση υπάρχει µεν στα χαρτιά από το 1991, στην 
πράξη όµως δεν έχει ακόµη πραγµατοποιηθεί. Πρέπει συνεπώς, στο πλαίσιο των 
συζητούµενων σήµερα µέτρων για τους σιδηροδρόµους, να επιτευχθεί µια οριστική και 
πλήρης ελευθέρωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
σιδηροδρόµων αποτελεί η βέλτιστη διαλειτουργικότητα και διασύνδεση των εθνικών 
σιδηροδροµικών συστηµάτων. Με την επίτευξη ενός διευρωπαϊκού συστήµατος 
σιδηροδρόµων θα επιτευχθεί επίσης και η οικονοµική ολοκλήρωση των διαφόρων χωρών. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κυρίως στις συνδέσεις της Ενώσεως µε τα κράτη της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η ενσωµάτωση του σιδηροδροµικού δικτύου των 
υποψηφίων χωρών στο αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επιδιώκεται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος TINA, και για το λόγο αυτό η ετήσια έκθεση ΤΙΝΑ (Οκτώβριος 1999) πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ως βάση για την επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων. Οι υποψήφιες για 
ένταξη χώρες διαθέτουν εν µέρει σιδηροδροµική υποδοµή. Κατά συνέπεια, ο στόχος πρέπει 
να έγκειται στην αποτελεσµατική αξιοποίηση και επέκτασή της προκειµένου να διασφαλισθεί 
η ανταγωνιστικότητα των υποψηφίων χωρών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εσωτερικής 
αγοράς. Όσον αφορά την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου, οι υποψήφιες χώρες 
εξακολουθούν να παρουσιάζουν µεγάλες ελλείψεις. Ειδικότερα, η αναδιάρθρωση των 
σιδηροδροµικών εταιριών στα περισσότερα κράτη δεν έχει ακόµη πραγµατοποιηθεί, αν και 
είναι απολύτως απαραίτητη, προκειµένου να εξασφαλισθεί η δίκαιη και µη εισάγουσα 
διακρίσεις πρόσβαση. 
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Εσωτερικές πλωτές µεταφορές 
 
Στον τοµέα των εσωτερικών πλωτών µεταφορών η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως 
στην πλήρη και αποτελεσµατική αξιοποίηση του σχετικού δυναµικού. Εάν λάβει κανείς 
υπόψη του ότι το µεταφορικό δυναµικό του ∆ούναβη χρησιµοποιείται µόνο σε ποσοστό 10%, 
η επέκταση της υδάτινης αυτής οδού έχει ύψιστη προτεραιότητα, κυρίως ως τµήµα του 
σχεδίου ∆ούναβης-Όντερ-Έλβας, το οποίο έχει ενταχθεί κατά το µεγαλύτερο µέρος του στο 
διευρωπαϊκό δίκτυο των εσωτερικών πλωτών µεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
επιδιωχθεί η ταχύτερη δυνατή άρση του φράγµατος στο Νοβισάντ προκειµένου να 
διευκολυνθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία. 
Και στον τοµέα αυτό θα πρέπει πράγµατι να αξιοποιηθούν και να τύχουν ενισχύσεως εκείνες 
οι εσωτερικές υδάτινες οδοί, οι οποίες έχουν θεωρηθεί επιλέξιµες στο πλαίσιο του 
προγράµµατος ΤΙΝΑ. Στην υλοποίηση της υδάτινης οδού ∆ούναβη-Όντερ-Έλβα πρέπει να 
κληθούν να συµµετάσχουν όλα τα κράτη και να διασφαλισθεί η συµµετοχή τους στο δίκτυο 
ΤΙΝΑ. 
 
 
Συνδυασµένες µεταφορές 
 
Οι συνδυασµένες µεταφορές πρέπει να τύχουν στηρίξεως κυρίως λόγω του αειφόρου 
χαρακτήρα τους. Με τη διασύνδεση των επί µέρους δικτύων µεταφορών στο εσωτερικό της 
Κοινότητας θα καταστεί δυνατή η επέκταση και η αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή των 
εµπορευµατικών ανταλλαγών. Το διευρωπαϊκό βασικό δίκτυο συνδυασµένων µεταφορών 
απαρτίζεται από σιδηροδροµικές, εσωτερικές υδάτινες και οδικές συνδέσεις, οι οποίες έχουν 
αποφασιστική σηµασία για τις εµπορευµατικές µεταφορές µικρών αλλά και µεγάλων 
αποστάσεων. Για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού και αειφόρου συστήµατος µεταφορών 
είναι απαραίτητη η υλοποίηση ενός διατροπικού συστήµατος. Πρέπει να δηµιουργηθεί µια 
αλυσίδα µεταφορών (στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά) η οποία θα επιτρέπει τον 
ευνοϊκότερο εκάστοτε συνδυασµό των διαφόρων µέσων µεταφοράς. Πρέπει επίσης να 
καταργηθούν τα εµπόδια που παρεµποδίζουν το διατροπικό αυτό σύστηµα, όπως, για 
παράδειγµα, έλλειψη διεπαφών (π.χ. σιδηροδροµικοί σταθµοί, αερολιµένες, σταθµοί 
µεταφορτώσεως, κέντρα εµπορευµατικών µεταφορών), έλλειψη συντονισµού των φορέων 
µεταφοράς στα επί µέρους κράτη µέλη (π.χ. συστήµατα ρεύµατος και σηµάτων, εύρος 
σιδηροδροµικών γραµµών, αποκλίνουσες λειτουργικές και διοικητικές ρυθµίσεις και 
διατάξεις σχετικά µε την ευθύνη). Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί η αναγκαιότητα της 
δηµιουργίας µιας αποτελεσµατικής εφοδιαστικής διαχειρίσεως, ο στόχος της οποίας πρέπει 
να έγκειται στην ελαχιστοποίηση ή και αποφυγή των υψηλών δαπανών αποθηκεύσεως µε τη 
χρησιµοποίηση όλων των συνδυασµών µεταφοράς. Μια επιτυχής πολιτική µεταφορών ενέχει 
ουσιώδη σπουδαιότητα, ιδίως ενόψει της ενδυναµώσεως του εµπορίου µε τις υποψήφιες για 
ένταξη χώρες. Πρέπει να ζητηθεί από τις υποψήφιες χώρες να χρησιµοποιούν τα κονδύλια 
του προγράµµατος ISPA κυρίως για έργα που είναι απαραίτητα σε διεθνές επίπεδο 
(διάδροµοι του Ελσίνκι). 
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Θαλάσσιες µεταφορές 
 
Λόγω του ατυχήµατος που έλαβε χώρα µε το πλοίο Erika θεωρείται απαραίτητο να γίνει ρητή 
αναφορά και να εξαρθεί η σηµασία της διασφαλίσεως υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας. Το 
γεγονός ότι η Ευρώπη στην περίπτωση της εντάξεως της Κύπρου και της Μάλτας (ενώ 
σήµερα διαθέτει τον τέταρτο κατά σειρά σε µέγεθος στόλο στον κόσµο, αν και τα πλοία 
βρίσκονται κατά το µεγαλύτερο µέρος τους σε ανησυχητική κατάσταση) θα διαθέτει το 
µεγαλύτερο στόλο διεθνώς, σε συνδυασµό µε την ανησυχητική κατάσταση του στόλου, 
καθιστά απαραίτητη τη βελτίωση της διαχειρίσεως και του ελέγχου των θαλασσίων 
µεταφορών. Στο σηµείο αυτό προτεραιότητα έχει η αύξηση του προσωπικού � κυρίως στον 
τοµέα της επιθεωρήσεως των πλοίων � καθώς επίσης και η ανανέωση ή/και βελτίωση ενός 
µεγάλου µέρους του εξοπλισµού τους. 
 
 
Εναέριες µεταφορές 
 
Το αεροπλάνο αποτελεί µεν σήµερα το ασφαλέστερο µέσον µεταφοράς, ωστόσο η κατάκτηση 
αυτή δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο µε τη διαρκώς αυξανόµενη επιβάρυνση του εναέριου 
χώρου. Για λόγους κυριαρχίας, ο έλεγχος ενός ενιαίου εναέριου χώρου δεν είναι δυνατός και 
για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλισθεί µε άλλους τρόπους η επίτευξη της υψηλότερης 
δυνατής ασφάλειας. 
 
Πρέπει να επιδοκιµασθεί η συσταθείσα από την αρµόδια Επίτροπο "οµάδα υψηλού 
επιπέδου", η αποστολή της οποίας έγκειται στην επεξεργασία µιας διαρθρωτικής 
µεταρρυθµίσεως του συστήµατος διαχειρίσεως των αεροπορικών µεταφορών µε στόχο την 
υλοποίηση των "ενιαίων αιθέρων". Σχετική έκθεση αναµένεται τον Ιούνιο του τρέχοντος 
έτους. Η αιτούµενη από το 1997 σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια 
της Πολιτικής Αεροπορίας (EASA), ο κύριος στόχος της οποίας θα έγκειται στην επίτευξη 
ενός υψηλού ενιαίου επιπέδου ασφάλειας στην Ευρώπη µε την επεξεργασία, έγκριση και 
ενιαία εφαρµογή όλων των απαραίτητων διατάξεων για την ασφάλεια των εναερίων 
µεταφορών και την άσκηση επιρροής για την υιοθέτησή του σε διεθνές επίπεδο, δεν κατέστη 
δυνατόν να υλοποιηθεί µέχρι σήµερα. 
 
Στον τοµέα των εναερίων µεταφορών οι διαπραγµατεύσεις µε τις υποψήφιες χώρες όσον 
αφορά την καθιέρωση ενός ενιαίου εναέριου χώρου έχουν κατά το µεγαλύτερο µέρος 
ολοκληρωθεί, ενώ οι χώρες αυτές συνεργάζονται ήδη στο πλαίσιο διαφόρων ευρωπαϊκών 
οργανισµών, όπως, π.χ., το EUROCONTROL, και πρόκειται να καταστούν µέλη της EASA. 
Στον τοµέα της πολιτικής για τις εναέριες µεταφορές πρέπει να αναφερθεί, ενόψει της 
υλοποιήσεως ενός ενιαίου εναερίου χώρου (ενιαίοι αιθέρες), η πρωτοβουλία του 
EUROCONTROL για τη συγκρότηση Κεντρικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Εναέριας 
Κυκλοφορίας (Central European Air Traffic Service-CEATS), η οποία από το 2006 µε έδρα 
τη Βιέννη θα µεριµνεί για τον αποτελεσµατικότερο συντονισµό της διαχειρίσεως του 
εναέριου χώρου. Η ενιαία διαχείριση ή/και κατανοµή χρόνου πτήσεων θα µπορούσε να 
συµβάλει στη µείωση της όλο και περισσότερο αυξανόµενης επιβαρύνσεως του εναερίου 
χώρου και των εξ αυτής προκυπτουσών καθυστερήσεων και στην αύξηση της 
ελκυστικότητας του αεροπλάνου ως µέσου µεταφοράς. 
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Τουρισµός 
 
Σε κανένα άλλο οικονοµικό κλάδο, τόσο οι οικονοµικές δυνατότητες όσο και οι δυνατότητες 
απασχολήσεως., δεν είναι τόσο µεγάλες όσο στον τουρισµό. Ελλείψει νοµικής βάσεως, δεν 
έχουν αναληφθεί µέχρι σήµερα µέτρα στον τοµέα αυτό παρά µόνο πολύ λίγες πρωτοβουλίες. 
Στον τοµέα του τουρισµού εξακολουθεί να ισχύει η αρχή της επικουρικότητας, και για το 
λόγο αυτό δεν εφαρµόζεται σήµερα κοινοτική πολιτική στον τοµέα του τουρισµού. 
Εντούτοις, η ανάγκη για τη λήψη µέτρων είναι πολύ µεγάλη, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη το 
σύνθετο χαρακτήρα του τουρισµού. Ο τουρισµός διαθέτει υπερτοµεακή διάρθρωση, πράγµα 
που σηµαίνει ότι ο τουρισµός αποτελεί φαινόµενο που επιδρά σε πολλούς τοµείς και το οποίο 
επηρεάζει και επηρεάζεται από πληθώρα τοµέων και παραγόντων. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 
τύχει επιδοκιµασίας το έργο της "οµάδας υψηλού επιπέδου", η οποία έχει συσταθεί από την 
Επιτροπή, στο πλαίσιο των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βιέννης. Η 
οµάδα αυτή έχει ως αποστολή να επιφέρει σε όλα τα επίπεδα περισσότερο συντονισµό και 
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων συνέργειας προκειµένου να 
αξιοποιήσει πλήρως τις τεράστιες δυνατότητες απασχολήσεως του τουρισµού στην Ευρώπη. 
Τα κράτη µέλη, όπως επίσης και οι υποψήφιες χώρες, καλούνται να αναγνωρίσουν τη 
σηµασία του τουρισµού σε πολιτικό επίπεδο και να θεσπίσουν ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο 
για τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής τουριστικής 
βιοµηχανίας. Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τουρισµός σήµερα συνίστανται 
στην διάσταση των απόψεων όσον αφορά το είδος των µέτρων που πρέπει να ληφθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο στον τοµέα του τουρισµού και στην απουσία διασυνοριακής συνεργασίας 
µεταξύ των φορέων λήψεως αποφάσεων των διαφόρων κλάδων που συνδέονται µε τον 
τουρισµό (διακρατικές υπηρεσίες, παράγοντες της αγοράς, επαγγελµατικές ενώσεις και 
καταναλωτές). Ένα επιπλέον πρόβληµα αποτελεί ο σε διαρθρωτικούς λόγους οφειλόµενος 
κατακερµατισµός του οικονοµικού αυτού κλάδου, όπως επίσης και η αρνητική ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιοµηχανίας στην Κοινότητα και η ανεπαρκής 
αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού. Θα ήταν σηµαντικό, ακόµη και σε εθνικό επίπεδο και 
στο πλαίσιο µέτρων τουριστικής πολιτικής να ασκηθεί αποφασιστική παρέµβαση σε όλους 
εκείνους τους τοµείς, π.χ. περιβάλλον, µεταφορές, φορολογία, χωροταξία, στους οποίους 
θεσπίζονται διατάξεις που επηρεάζουν αποφασιστικά τον τουρισµό. Στο σηµείο αυτό πρέπει 
να επισηµανθεί ρητά, για µια ακόµη φορά, η αλληλεπίδραση µεταξύ µεταφορών και 
τουρισµού. 
Αναφορικά µε τη διεύρυνση, ο τουρισµός δεν διαδραµατίζει µέχρι σήµερα κανένα ρόλο, µε 
εξαίρεση, σε περιορισµένο βαθµό, τον πολιτιστικό τουρισµό ή/και τον τουρισµό στις πόλεις. 
Αυτό συνδέεται αφενός µεν µε το πρόβληµα της ελλείψεως υποδοµών των υποψηφίων 
χωρών, αφετέρου δε µε τις εξαιρετικά κακές µεθόδους προωθήσεως του τουρισµού. Πρέπει 
στο πλαίσιο αυτό να ζητηθεί από τις υποψήφιες χώρες να αξιοποιήσουν πραγµατικά µε 
συγκεκριµένα µέτρα (επέκταση των υποδοµών, πολιτιστικά σχέδια, κλπ.) τα µέσα που 
τίθενται στη διάθεσή τους στο πλαίσιο των προγραµµάτων ενισχύσεως (ISPA, INTERREG). 
Το αίτηµα αυτό απευθύνεται αφενός µεν προς τις κρατικές υπηρεσίες, αφετέρου δε σε 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς προκειµένου να αποδοθεί µεγαλύτερη σηµασία στον 
τουρισµό και να προωθηθεί η συνεργασία µε τα κράτη µέλη. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
Οι πτυχές της διαδικασίας της διεύρυνσης που συνδέονται µε το φύλο (2000/2125 (ΙΝΙ)) 
  
 
Εισηγήτρια :  Lone Dybkjær 
 

Περίληψη της διαδικασίας 
 
Κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Απριλίου 2000, η Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας 
και τις Ίσες Ευκαιρίες όρισε εισηγήτρια την κ. Lone Dybkjaer. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 19 Ιουνίου 2000 και 10 Ιουλίου 2000, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο συµµετοχής στη γενική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά την τελευταία από τις συνεδριάσεις αυτές, η επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα 10 
παραγράφους προς ενσωµάτωση στην πρόταση ψηφίσµατος. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Maj Britt Theorin, πρόεδρος· Marianne 
Eriksson, αντιπρόεδρος· Lone Dybkjaer, εισηγήτρια· Maria Antonia Aviles Perea, Fiorella 
Ghilardotti, Lissy Gröner, Heidi Hautala, Maria Izquierdo Rojo (αναπλ. Άννα Καραµάνου), 
Christa Klass, Maria Martens, Christa Prets, Amalia Sartori, Olle Schmidt (αναπλ. Lousewies 
van der Laan), Miet Smet και Joke Swiebel. 

Η συµµετοχή της επιτροπής στη συνολική έκθεση σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, 
Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής στις 17 Ιουλίου 2000. 

Οι παράγραφοι που ενέκρινε η επιτροπή αντιστοιχούν στις παραγράφους 117 έως και 126 της 
πρότασης ψηφίσµατος. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τον Μάρτιο του 1998, η ΕΕ δροµολόγησε την επίσηµη διαδικασία διεύρυνσης, παρέχοντας 
καθεστώς της υποψήφιας χώρας σε δώδεκα χώρες: Βουλγαρία, Κύπρο, ∆ηµοκρατία της 
Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία και 
Σλοβενία. Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, το ∆εκέµβριο του 1999, οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων έκαναν δεκτή την Τουρκία ως υποψήφια χώρα µε βάση τα αυτά 
κριτήρια που ισχύουν και για τις υπόλοιπες. 

Όπως όρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης, (Ιούνιος 1993), για την προσχώρηση 
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απαιτείται η υποψήφια χώρα12 να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

• 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, 

• λειτουργία οικονοµίας της αγοράς, καθώς και ικανότητα αντιµετώπισης της 
ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάµεων της αγοράς στα πλαίσια της Ένωσης, 

• ικανότητα των υποψηφίων να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του µέλους, µεταξύ των 
οποίων και την υιοθέτηση των στόχων της πολιτικής, οικονοµικής και νοµισµατικής 
Ένωσης. 

Οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης άρχισαν επισήµως στις 31 Μαρτίου 1998 µε την 
Ουγγαρία, την Πολωνία και τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, τη Σλοβενία και την 
Κύπρο (πρώτη οµάδα ή, άλλως, οµάδα του Λουξεµβούργου13) ως οµάδας χωρών που 
πληρούν τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Στις 15 Φεβρουαρίου 2000, η ΕΕ άρχισε 
διαπραγµατεύσεις µε τη Μάλτα, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη 
Βουλγαρία (δεύτερη οµάδα ή, άλλως, οµάδα Ελσίνκι). Αυτή ήταν η οµάδα των έξι χωρών οι 
οποίες προσκλήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι να συµµετάσχουν στη 
διαπραγµατευτική διαδικασία που άρχισε το Μάρτιο του 1998. 

2. Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ � 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

Στον τοµέα της ισότητας των δύο φύλων υπάρχουν αρκετά κοινοτικά µέσα για τη διασφάλιση 
των αρχών της ισότητας και της µη εισαγωγής διακρίσεων, τα οποία αποτελούν το σηµερινό 
κεκτηµένο. Το θέµα αυτό εξετάζεται στο κεφάλαιο των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης 
που αφορά την κοινωνική πολιτική (13). ∆εδοµένου ότι η ίση µεταχείριση ανδρών και 
γυναικών είναι θέµα που άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι εταίροι θα πρέπει να το 
θεωρούν ως απαράγραπτη προϋπόθεση για την προσχώρηση, σύµφωνα µε όσα έχει 
υποστηρίξει το Κοινοβούλιο κατά το παρελθόν14. 

Το κεκτηµένο της ΕΚ, όπως προβάλλεται από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, περιλαµβάνει: 

Πρωτογενές δίκαιο από τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

• Άρθρο 2: Μία από τις αποστολές της Κοινότητας είναι η προαγωγή της ισότητας µεταξύ 
ανδρών και γυναικών. 

• Άρθρο 3: Επιδίωξη είναι να εξαλειφθούν οι ανισότητες σε όλους τους τοµείς 

                                                 
12 Στη συνεδρίασή του στη Μαδρίτη (15-16 ∆εκεµβρίου 1995), το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε την ανάγκη να 
προσαρµόσουν οι υποψήφιες χώρες τις διοικητικές τους δοµές προκειµένου να εξασφαλισθεί η αρµονική 
εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών µετά την προσχώρηση και, στη συνεδρίασή του στο Λουξεµβούργο (12-13 
∆εκεµβρίου 1997), επισήµανε ότι η ενσωµάτωση του κεκτηµένου στη νοµοθεσία είναι απαραίτητη, αλλά δεν 
αρκεί αφ� εαυτής· απαιτείται να διασφαλίζεται η ουσιαστική εφαρµογή της. 
13 Στο Λουξεµβούργο, το ∆εκέµβριο του 1997, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε να αρχίσει 
διαπραγµατεύσεις µε έξι υποψήφιες χώρες. 
14 Ψήφισµα του ΕΚ της 4.12.1997 για την Ατζέντα 2000, ΕΕ C 388, 22.12.97, σελ. 17 
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δραστηριότητας της Κοινότητας και να προαχθεί ενεργά η ισότητα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών. 

• Άρθρο 13: Καταπολέµηση των διακρίσεων κάθε µορφής, µεταξύ των οποίων και των 
διακρίσεων λόγω φύλου. 

• Άρθρο 137: Στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής, υποστήριξη και συµπληρωµατική 
δράση για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην 
αγορά εργασίας και τη µεταχείριση στην εργασία. 

• Άρθρο 141: Εξασφάλιση της αρχής της ισότητας της αµοιβής για ισοδύναµη εργασία και 
δυνατότητα θετικής δράσης προς διευκόλυνση του λιγότερου εκπροσωπούµενου φύλου, 
ώστε να συνεχίσει µια επαγγελµατική δραστηριότητα, ή προς αντιστάθµιση των 
µειονεκτηµάτων στην επαγγελµατική σταδιοδροµία λόγω φύλου. 

Παράγωγο δίκαιο που απορρέει από τις Συνθήκες 

Πρόκειται για 8 οδηγίες για την ίση µεταχείριση στην εργασία (ίση αµοιβή, ισότιµη 
πρόσβαση, ίσα δικαιώµατα στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, άδεια τοκετού, γονική 
άδεια, υγεία και ασφάλεια, εργασία µερικής απασχόλησης και βάρος της απόδειξης). 

Άλλες πτυχές του κοινοτικού κεκτηµένου 

• Τέσσερα προγράµµατα δράσης15 µε στόχο την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών ενώ 
αναµένεται ένα πέµπτο πρόγραµµα κοινοτικής στρατηγικής για την ισότητα µεταξύ 
ανδρών και γυναικών (2001-2005).  

• Κοινοτικά προγράµµατα για την καταπολέµηση της βίας εις βάρος των γυναικών, όπως 
τα προγράµµατα Daphne και STOP. 

                                                 
15 Τέταρτο πρόγραµµα δράσης (1996-2000), απόφαση του Συµβουλίου 95/593/ΕΚ της 22.12.95. 
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Η ΕΕ έχει επίσης εγκρίνει κείµενα για τον καλύτερο συνδυασµό οικογενειακής και 
επαγγελµατικής ζωής, καθώς και συστάσεις για τη φύλαξη των παιδιών16 την επαγγελµατική 
κατάρτιση των γυναικών17, τη δράση για την καταπολέµηση της ανεργίας των γυναικών18 και 
την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας19.  

Νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Το ∆ικαστήριο έχει συµβάλει στη διευκρίνιση ορισµένων βασικών εννοιών και αρχών που 
συνδέονται µε τις διακρίσεις λόγω φύλου. Κάποιες από αυτές, όπως η απόφαση στην 
υπόθεση Marschall20, άνοιξαν το δρόµο για θετική δράση στο χώρο της εργασίας. 

3. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Γενικές παρατηρήσεις 

Η αξιολόγηση την οποία διενήργησε η Επιτροπή κατέδειξε ότι η αρχή της µη διάκρισης λόγω 
φύλου περιλαµβάνεται στο Σύνταγµα των περισσότερων υποψηφίων χωρών. Εντούτοις, ο 
τρόπος µε τον οποίο αντικατοπτρίζεται η αρχή αυτή στους αστικούς κώδικες και στους 
κώδικες εργατικού δικαίου ποικίλει ανάλογα µε τη χώρα. Ως εκ τούτου, οι ίσες ευκαιρίες δεν 
αντιµετωπίζονται µε οµοιογενή τρόπο στις υποψήφιες χώρες, λόγω της διαφορετικής 
ανάπτυξής τους, πολιτισµικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων, καθώς και ειδικών εθνικών 
και περιφερειακών προβληµάτων. 

Υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στην επίτευξη ουσιαστικής ισότητας στην πράξη, πέραν των 
συνταγµατικών αρχών. Οι περισσότερες από τις υποψήφιες χώρες είναι ευαισθητοποιηµένες 
απέναντι στο πρόβληµα της ισότητας των δύο φύλων, αλλά στερούνται µηχανισµών 
εφαρµογής και επιβολής της νοµοθεσίας που θα µετατρέψουν τη νοµοθεσία σε πράξη. Οι 
δικαστές συχνά δεν γνωρίζουν τους νόµους κατά των διακρίσεων λόγω φύλου και δεν 
διαθέτουν όλες οι χώρες διαµεσολαβητή ο οποίος θα διευθετήσει τα θέµατα µε τις αρχές. Η 
Λιθουανία είναι η µόνη χώρα που διαθέτει διαµεσολαβητή ειδικά αρµόδιο για θέµατα 
ισότητας των δύο φύλων, ενώ άλλες χώρες έχουν διαµεσολαβητές που ασχολούνται µε 
θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων γενικώς, η δε ∆ηµοκρατία της Τσεχίας και η Βουλγαρία 
δεν διαθέτουν καν διαµεσολαβητή. Το αποτέλεσµα είναι ότι η ισότητα των δύο φύλων 
εξακολουθεί να µην αποτελεί πραγµατικότητα σε καµία από τις υποψήφιες χώρες. Εντούτοις, 
τούτο ισχύει επίσης, ενδεχοµένως σε µικρότερο βαθµό, σε πολλά κράτη µέλη της Ένωσης. Το 
πρόβληµα είναι ότι η ισότητα δεν είναι απλώς θέµα νόµου, αλλά στάσης. Πράγµατι, δεν 
πρόκειται απλώς για θέµα πολιτικής ορθότητας, αλλά φυσικού δικαίου.  

                                                 
16 Σύσταση του Συµβουλίου 92/241/ΕΟΚ, ΕΕ L 123 της 8.5.1992. 
17 ΕΕ L 342, 4.12.1987, σελ. 35. 
18 ΕΕ C 161, 21.6.1984, σελ.4. 
19 ΕΕ C 333, 28.12.1998, σελ.1. 
20 ∆ίκη της 11.11.1997 στην Υπόθεση C-409/95 : Helmut Marschall κατά Λαντ Νορντχάιν-Βεστφαλίας [1997] 
ECR I-6363. 
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Οι έξι πρώτες υποψήφιες χώρες (που άρχισαν τις διαπραγµατεύσεις τον Μάρτιο του 1998) 
αποδέχονται όλες το κοινοτικό κεκτηµένο και είναι έτοιµες να το εφαρµόσουν. Η ίση 
µεταχείριση κατοχυρώνεται στα συντάγµατά τους και σηµειώνουν πρόοδο στη µεταφορά της 
κοινοτικής νοµοθεσίας στους διάφορους κώδικές τους. Για την τελευταία οµάδα χωρών που 
άρχισαν τις διαπραγµατεύσεις, η διαδικασία αξιολόγησης έχει ολοκληρωθεί και έχουν 
αναληφθεί δεσµεύσεις προκειµένου να πληρούνται οι απαιτήσεις του κεκτηµένου κατά τη 
χρονική στιγµή της προσχώρησης. Χάρη στη διαδικασία αυτή εντοπίστηκαν οι τοµείς οι 
οποίοι απουσιάζουν από το νοµοθετικό πλαίσιο των υποψήφιων χωρών και καταδείχθηκαν 
προβλήµατα στα οποία θα πρέπει ενδεχοµένως να επικεντρωθεί η προενταξιακή βοήθεια. Θα 
πρέπει, εξάλλου, να πραγµατοποιηθεί νέα αξιολόγηση για το πρόσφατο κεκτηµένο που 
υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 1999. 

Ορισµένες ενδείξεις µπορούν να συγκεντρωθούν εξάλλου από τη διάσκεψη που 
πραγµατοποιήθηκε φέτος τον Ιούνιο στη Νέα Υόρκη (Πεκίνο +5). Οι υποψήφιες χώρες έχουν 
συνεργασθεί στην παρακολούθηση της πλατφόρµας δράσης του Πεκίνου και έχουν 
συµµετάσχει στις συζητήσεις που προηγήθηκαν, το Φεβρουάριο του 2000 στις Βρυξέλλες, µε 
στόχο το συντονισµό της θέσης της ΕΕ. 

3.1. Γυναίκες και αγορά εργασίας. 

Η µετάβαση στην οικονοµία της αγοράς, µολονότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ασκεί µεγάλη πίεση στις παραδοσιακές αξίες της κοινωνικής 
πολιτικής στις πρώην κεντρικά ελεγχόµενες οικονοµίες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. Η ταχεία αναδιάρθρωση των παλαιών, κρατικών βιοµηχανιών είχε ως αποτέλεσµα 
τη µεγάλη ανεργία τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, καθώς οι εταιρείες του 
ιδιωτικού τοµέα αγωνίζονται να καλύψουν το κενό. Η µείωση σε ποσοστά δραστηριότητας 
ήταν µεγαλύτερη στις χώρες της Βαλτικής· εντούτοις, στην Ουγγαρία, µια χώρα 10 
εκατοµµυρίων, από το 1989 έως σήµερα, οι γυναίκες απώλεσαν περίπου 900.000 θέσεις 
εργασίας. Στην Πολωνία επίσης, µε πληθυσµό 39 εκατ., οι γυναίκες απώλεσαν 1,6 εκατ. 
θέσεις εργασίας. Μολονότι η οικονοµική ανάκαµψη έχει αρχίσει, οι γυναίκες στη Λιθουανία 
θα εξακολουθήσουν να χάνουν θέσεις εργασίας, ενώ οι άνδρες έχουν επωφεληθεί από τις νέες 
ευκαιρίες21. ∆εν µπορούν όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι να επανέλθουν άµεσα στην εργασία και 
πολλοί δεν έχουν τα απαιτούµενα προσόντα. Συχνά υπάρχει προτίµηση για νέους άνδρες, µε 
επιχειρηµατικά προσόντα. Οι γυναίκες συχνά βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση στο 
εργασιακό αυτό περιβάλλον, δεδοµένου ότι η εγκυµοσύνη και η φροντίδα των παιδιών τις 
καθιστούν λιγότερο ευέλικτες έναντι των εργοδοτών. Περιπτώσεις µεροληπτικής 
µεταχείρισης εκ µέρους των εργοδοτών στην πρόσληψη έχουν αναφερθεί στην Ουγγαρία, την 
Πολωνία, τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας και τη Σλοβακία, µολονότι οι νόµοι περί απασχόλησης 
εγγυώνται στις γυναίκες ίση µεταχείριση22. Εκ παραδόσεως, οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε 
επαγγέλµατα του δηµόσιου τοµέα τα οποία συχνά προσφέρουν χαµηλές αµοιβές. Θα πρέπει 
να δοθεί κάθε κίνητρο ώστε να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις 
ευκαιρίες που υπάρχουν προκειµένου να δηµιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, καθώς 
και να αναζητήσουν ειδικευµένη εργασία σε µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αναµένεται ότι οι 
διαρκώς αναπτυσσόµενες υπηρεσίες που βασίζονται στην γνώση καθώς και οι οικονοµικές 
ευκαιρίες θα αντιστρέψουν την καθοδική πορεία που παρουσιάζει η γυναικεία απασχόληση, 
                                                 
21 Μελέτη για το σχέδιο Monee �Women in Transition�, UNICEF δελτίο αριθ. 6-1999, κεφ. 2. 
22 Έ.α. κεφ. 2. 



 

PE 285.644 122/173 RR\421090EL.doc 

EL 

εφόσον συνεχισθεί να δίδεται έµφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην νέα 
οικονοµία προς άνδρες και γυναίκες επί ίσοις όροις. 

Όσον αφορά τις µισθολογικές διαφορές, οι αποδοχές των γυναικών κυµαίνονται µεταξύ 70 
έως 90% των αποδοχών των ανδρών �δηλαδή είναι συγκρίσιµες µε όσα ισχύουν στην ΕΕ. 
Σύµφωνα µε στοιχεία του 1997, η µεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται στη Βουλγαρία (69%) 
και η µικρότερη στη Σλοβενία (85%). Η σχέση της απόκλισης µε την εκπαίδευση είναι 
σηµαντική, δεδοµένου ότι όσο µεγαλύτερη είναι η ισορροπία των δύο φύλων στην 
εκπαίδευση, τόσο µικρότερο είναι το χάσµα στις αποδοχές. Ως προς το χάσµα στις αποδοχές 
υπάρχει στρέβλωση της εικόνας λόγω της συγκέντρωσης γυναικών σε χαµηλά αµειβόµενες 
απασχολήσεις23. 

Η ανεπαρκής νοµική προστασία που παρέχεται σήµερα στις γυναίκες οδηγεί πολλές από 
αυτές να αποσυρθούν από την αγορά εργασίας ολοκληρωτικά ή να ενταχθούν στην 
παραοικονοµία. Οι γυναίκες που έχουν επάγγελµα συχνά νοιώθουν ανασφαλείς και είναι 
προετοιµασµένες να ανεχθούν χαµηλότερη αµοιβή, διακρίσεις, ακόµη και παρενόχληση, 
φοβούµενες την απόλυση. Έτσι, µολονότι τα συντάγµατα προβλέπουν ίση µεταχείριση, η 
νοµολογία σε πολλές ΧΚΑΕ δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς ώστε να προστατεύονται οι 
γυναίκες που βρίσκονται στην ευάλωτη αυτή κατάσταση. Είναι πολύ λίγες οι υποθέσεις για 
διάκριση λόγω φύλου που έχουν έρθει ενώπιον των δικαστηρίων, τόσο λόγω φόβου για 
αντίποινα ή διότι το δικαστικό σύστηµα δεν κατέχει τη νοµοθεσία περί ισότητας, ώστε να 
είναι σε θέση να την εφαρµόσει. Μία από τις λίγες γνωστές υποθέσεις είναι µια ουγγρική 
υπόθεση όπου το Πρωτοδικείο του Μονόρ έκρινε ότι µια διαφήµιση στην οποία ζητείτο ένας 
νέος άνδρας ήταν ασυµβίβαστη προς τον νόµο της Ουγγαρίας24. Ένας από τους λόγους στους 
οποίους οφείλεται ο πολύ µικρός αριθµός υποθέσεων που αφορούν διακρίσεις λόγω φύλου 
είναι αναµφίβολα το γεγονός ότι στις περισσότερες ΧΚΑΕ το βάρος της απόδειξης βαρύνει 
τον εργαζόµενο και όχι τον εργοδότη25. 

Η εργασία µερικής απασχόλησης αποτελεί ένα σηµαντικό µέσον συνδυασµού της 
επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής στις υποψήφιες χώρες. ∆υστυχώς, τα άτοµα που 
απασχολούνται σε εργασία µερικής απασχόλησης (γυναίκες κατά κύριο λόγο) συνήθως 
απολαύουν λιγότερων δικαιωµάτων και παροχών κοινωνικής ασφάλισης. Τούτο αποτελεί 
επανάληψη της εµπειρίας που έχουµε από τα κράτη µέλη. Σε ένα τοµέα που έχει τόσο µεγάλη 
σηµασία προκειµένου οι γυναίκες να αρχίσουν ή να συνεχίσουν τη σταδιοδροµία τους χωρίς 
να αποποιηθούν το ρόλο της µητρότητας, είναι απαραίτητο η διάκριση αυτή να εξαλειφθεί. 

                                                 
23 Μελέτη για το σχέδιο Monee �Women in Transition�, UNICEF δελτίο αριθ. 6-1999, σελ. 8. 
24 Ετήσια έκθεση για τις ίσες ευκαιρίες 1998 (COM 1999(98)106), σελ. 30. 
25 Το βάρος της απόδειξης είναι τµήµα του κεκτηµένου εντούτοις, είναι δύσκολο να αξιολογηθεί πόσες χώρες το 
έχουν περιλάβει στους εργασιακούς κώδικές τους. Σύµφωνα µε το σλοβακικό Υπουργείο Εργασίας, το νέο 
σχέδιο εργασιακού κώδικα σχεδιάζει να υλοποιήσει αλλαγές κατά τρόπον ώστε το βάρος της απόδειξης να 
βαρύνει την πλευρά των εργοδοτών. Ο κώδικας αναµένεται να εγκριθεί µε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2001. 
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Οι πολυεθνικές εταιρείες που ανήκουν στην ΕΕ και ασκούν δραστηριότητες στις υποψήφιες 
χώρες πρέπει να µεριµνήσουν ιδιαίτερα να δώσουν το παράδειγµα µιας καλής νοµοθεσίας για 
την απασχόληση κατά την προενταξιακή περίοδο όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων. 

3.2. Υγεία και οικογενειακή ζωή 

Ο ρόλος της οικογένειας στη ζωή των γυναικών έχει µεγάλη σηµασία για την ισότητα. Οι 
αντιλήψεις για την ευθύνη των παιδιών είναι καθοριστικές για τη θέση της γυναίκας στην 
κοινωνία. Σε πολλές υποψήφιες χώρες, το παραδοσιακό µοντέλο του γυναικείου ρόλου 
σύµφωνα µε τον οποίο η γυναίκα βρίσκεται καταρχήν στο σπίτι αποτελεί σε µεγάλο βαθµό 
κληρονοµιά της κοµουνιστικής εποχής, αλλά συχνά ενισχύεται σήµερα από την κρατική 
εκκλησία, ιδιαίτερα στην Πολωνία. Στο παρελθόν, το κράτος ενθάρρυνε τις γυναίκες να 
εργάζονται, χωρίς εντούτοις να παραµελούν τα οικογενειακά τους καθήκοντα. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα µακρές εβδοµάδες εργασίας, διάρκειας έως και 70 ωρών. Η κατάσταση αυτή δεν 
είναι αποδεκτή ούτε στη σύγχρονη κοινωνική οικονοµία της αγοράς. Η διαδικασία 
αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε στη Πολωνία κατέδειξε αρκετές αδυναµίες στο θέµα 
των ίσων ευκαιριών, όπως αποτυχία της εφαρµογής της νοµοθεσίας για τις ίσες ευκαιρίες, 
νοµοθετική απαγόρευση της έκτρωσης, παροχές για την ανεργία που καταβάλλονται 
αποκλειστικά στον άρρενα του νοικοκυριού κτλ. Πολλά από αυτά οφείλονται στις κρατούσες 
παραδοσιακές τάσεις ως προς τον ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια. Στην Εσθονία, τη 
Βουλγαρία και τη Ρουµανία τα ποσοστά των εκτρώσεων συνέχισαν να αυξάνονται και στις 
τρεις χώρες, το 1997, σε 100 γεννήσεις αντιστοιχούσαν 130 εκτρώσεις (έναντι 20 στην ΕΕ). 
Στη Βουλγαρία τα ποσοστά των εκτρώσεων διπλασιάστηκαν σε σχέση µε την προµεταβατική 
περίοδο26. Είναι πιθανό τα στατιστικά αυτά στοιχεία να έχουν σχέση µε την πίεση που 
υφίστανται οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. 

Κατά την κοµουνιστική περίοδο, οι κρατικές επιχειρήσεις πρόσφεραν συνήθως την υποδοµή 
για τη φύλαξη των παιδιών και παροχές κοινωνικής προστασίας στις γυναίκες. Από το 1990, 
παρατηρείται τάση οπισθοδρόµησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων στους τοµείς αυτούς, 
προκειµένου να περιορίσουν το κόστος, ενώ προς το παρόν οι ιδιωτικοί ή επιδοτούµενοι 
παιδικοί σταθµοί δεν επαρκούν ώστε να αντικαταστήσουν τις παλιές διευθετήσεις. Οι 
εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθµούς µειώθηκαν δραστικά µεταξύ του 1989 και 
του 1997, παρά την πτωτική τάση της γεννητικότητας. Η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε 
χώρα. Για παράδειγµα, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Λετονία αποτελούν εξαίρεση, 
δεδοµένου ότι τα αριθµητικά στοιχεία είναι εξίσου υψηλά µε το 1989. Από την άλλη, η 
Σλοβακία και η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας έχουν σχεδόν πάψει να υπάρχουν27. Έτσι, οι 
γυναίκες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το επάγγελµά τους για να ασχοληθούν µε τα παιδιά 
τους. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό οδηγεί σε ανέχεια, προβλήµατα υγείας και, ενίοτε, στην 
πορνεία. 

                                                 
26 Μελέτη για το σχέδιο Monee �Women in Transition - a Summary�, UNICEF δελτίο αριθ. 6-1999, σελ. 14. 
27 Μελέτη για το σχέδιο Monee �Women in Transition�, UNICEF δελτίο αριθ. 6-1999, σελ. 12. 
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3.3. Οι γυναίκες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Το ίδιο ακριβώς φαινόµενο που συναντάται στην ΕΕ, δηλαδή η χαµηλή γυναικεία 
εκπροσώπηση σε υψηλές θέσεις, συναντάται και στις υποψήφιες χώρες, αλλά κατά τι 
εντονότερο. Ο µέσος όρος εκπροσώπησης των γυναικών στις εθνικές συνελεύσεις των 
υποψήφιων χωρών ανέρχεται σε 15%, έναντι 17,5% στην ΕΕ28. Και πάλι, ο µέσος όρος δίνει 
µια στρεβλή εικόνα για την πραγµατικότητα που υπάρχει στις διάφορες χώρες. Π.χ., η 
Λιθουανία παρουσιάζει τους υψηλότερους αριθµούς (17,5%) και η Κύπρος τους 
χαµηλότερους (5,4%). Για τα κράτη µέλη το φάσµα είναι κατά πολύ ευρύτερο, δηλαδή 
κυµαίνεται από 43% στη Σουηδία έως 6% στην Ελλάδα. Πολλές γυναίκες στις υποψήφιες 
χώρες θεωρούν ότι η πολιτική είναι ένα σκληρός, ανδροκρατούµενος χώρος, ο οποίος, κατά 
συνέπεια, ελάχιστα ταιριάζει στη γυναικεία συµµετοχή. Εντούτοις, οι γυναίκες που τελικά 
συµµετέχουν διαδραµατίζουν πλήρη και ενεργό ρόλο ο οποίος µπορεί, µε το πέρασµα του 
χρόνου, να συµβάλει στη µεταβολή του στερεότυπου ρόλου των γυναικών. Κατά τη διάρκεια 
της κοµουνιστικής περιόδου, πολλές γυναίκες κατείχαν έδρες στα Κοινοβούλια, αλλά τα 
Κοινοβούλια διέθεταν ελάχιστη εξουσία και, κατά συνέπεια, ήταν λιγότερο θελκτικά από 
άποψη σταδιοδροµίας, τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες. Τα συστήµατα 
ποσοστώσεων σε πολλές περιπτώσεις απορρίπτονται από τις γυναίκες οι οποίες θυµούνται το 
επιβεβληµένο πνεύµα ισότητας της κοµουνιστικής περιόδου και αναζητούν προοδευτικότερα 
µέσα για την επίτευξη της ισορροπίας µεταξύ των δύο φύλων. Σε όλες τις υποψήφιες χώρες, 
απαιτείται συγκεκριµένη δράση προκειµένου να διευκολυνθούν και να ενθαρρυνθούν 
περισσότερο οι γυναίκες να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και να είναι υποψήφιες στις 
βουλευτικές εκλογές. Παρόµοια είναι η κατάσταση στον ιδιωτικό τοµέα, όπου είναι σπάνιο 
για µια γυναίκα να ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης για όλους αυτούς τους λόγους 
που συνδέονται µε τα υφιστάµενα στερεότυπα, τις παραδοσιακές αξίες και τις ευθύνες που 
συνδέονται µε την φροντίδα του παιδιού. 

3.4. Γυναίκες και βία 

Στις µεταβατικές οικονοµίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, είναι συχνό το 
φαινόµενο η ανεργία να είναι δυσκολότερα αποδεκτή από ψυχολογική άποψη από τους 
άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες. Αυτό σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί και έχει ως 
αποτέλεσµα την αναζήτηση παρηγοριάς στο ποτό και τις ενδοοικογενειακές διενέξεις, που 
καταλήγουν στη βία. Σε ένα πρώτο στάδιο απαιτείται η θέσπιση νόµων για την προστασία 
των γυναικών από καταχρήσεις αυτού του είδους, καθώς και η δηµιουργία εστιών όπου θα 
µπορούν να αναζητούν προστασία. Παροµοίως, ο νόµος πρέπει να καταδικάζει και να διώκει 
τους υπαίτιους. Η συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα όπως το Daphne και το STOP θα 
πρέπει να ενθαρρυνθεί. 

∆υστυχώς παρατηρείται αύξηση της σωµατεµπορίας γυναικών από πολλές υποψήφιες χώρες 
προς τα κράτη µέλη της Ένωσης. Η εγκληµατική αυτή δραστηριότητα εκµεταλλεύεται την 
κοινωνικά και οικονοµικά δυσχερή θέση πολλών γυναικών στις ΧΚΑΕ οι οποίες 
παρασύρονται προς την ΕΕ µε υποσχέσεις για εργασία. Το θέµα αυτό αναπτύχθηκε 
λεπτοµερώς στην έκθεση Sorensen (Α5-127/2000), την οποία ενέκρινε το ΕΚ στις 19 Μαΐου. 
Οι υποψήφιες χώρες πρέπει να αναγνωρίσουν και να προσδιορίσουν το πρόβληµα καθώς και 
να θεσπίσουν τα αναγκαία µέτρα µέσω των οποίων θα αποθαρρύνονται και θα διώκονται οι 
                                                 
28 Ετήσια έκθεση για τις ίσες ευκαιρίες 1998, σελ. 21. 
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σωµατέµποροι, ενώ παράλληλα θα προστατεύονται τα θύµατα.  

4. Η ΑΝΑΓΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Με βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες, στον κοινωνικό τοµέα και ιδιαίτερα στον τοµέα των 
ίσων ευκαιριών, η γενική εντύπωση είναι ότι η έγκριση του κεκτηµένου είναι µάλλον 
βραδεία, λόγω της ήσσονος πολιτικής προτεραιότητας την οποία αποδίδουν στο θέµα αυτό οι 
υποψήφιες χώρες. Είναι σαφές ότι η έγκριση του κεκτηµένου έχει προχωρήσει ακόµη 
λιγότερο στη δεύτερη οµάδα υποψηφίων χωρών, ενώ η εφαρµογή και η εκτέλεση των 
σχετικών µέτρων θα πρέπει να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς από την ΕΕ. 

Οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να παράσχουν επακριβή ενηµέρωση ή, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, να επιβεβαιώσουν το νοµοθετικό τους χρονοδιάγραµµα, π.χ. το χρονοδιάγραµµα 
για τη µεταφορά και την εφαρµογή επιµέρους οδηγιών, καθώς και τα προγράµµατά τους για 
περαιτέρω ανάπτυξη συγκεκριµένων µέτρων εκτέλεσης. Θα πρέπει επίσης να µεριµνήσουν 
ώστε οι αρµόδιες αρχές τους να είναι σε θέση να αναλάβουν την εκτέλεση και την εφαρµογή 
του τµήµατος αυτού του κεκτηµένου, καθώς και να διερευνήσουν µε ποιο τρόπο µπορούν να 
ενδυναµώσουν τα στοιχεία αυτά.  

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας σε τοµείς που αφορούν τη δηµιουργία ή την 
ενίσχυση εθνικών µηχανισµών (υπηρεσίες απασχόλησης, επιθεωρήσεις υγείας και ασφάλειας, 
δικαστήρια) µε στόχο: α) την εξασφάλιση της ενσωµάτωσης της διάστασης των ίσων 
ευκαιριών στο σύνολο των πολιτικών, προγραµµάτων και νόµων· β) την επαλήθευση των 
πληροφοριών όσον αφορά τις αµοιβές των υπαλλήλων και τη διοχέτευση των πληροφοριών 
αυτών προς τους εργαζοµένους, τα σωµατεία ή τους εκπροσώπους των εργαζοµένων· γ) τη 
βελτίωση της ουσιαστικής πρόσβασης των ιδιωτών και των επαγγελµατιών στην ενηµέρωση 
όσον αφορά τα νόµιµα δικαιώµατά τους στον τοµέα της ίσης µεταχείρισης.  

Παράλληλα, οι προσπάθειες αυτές µπορούν να συµπληρωθούν µε τη συµµετοχή των 
υποψήφιων χωρών σε κοινοτικά προγράµµατα για τις ίσες ευκαιρίες, τα οποία µπορούν να 
αποδειχθούν ιδιαίτερα επωφελή για την προπαρασκευή της προσχώρησής τους διότι θα τους 
δώσουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τις πολιτικές και τις µεθόδους εργασίας της ΕΕ. Η 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Ρουµανία και η Σλοβενία συµµετέχουν 
στο µεσοπρόθεσµο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για τις ίσες ευκαιρίες (1996-2000). Η 
συµµετοχή όλων των υποψήφιων χωρών στο πρόγραµµα αυτό καθώς και στο µελλοντικό 
πρόγραµµα κοινοτικής στρατηγικής για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών (2001-
2005) θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ενεργά από την ΕΕ. 
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5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η κατάσταση όπως περιγράφεται παραπάνω αναπόφευκτα συγκαλύπτει πολλές διαφορές που 
υπάρχουν µεταξύ των υποψηφίων χωρών, ενώ είναι επίσης γεγονός ότι πολλά από τα 
προβλήµατα που παρουσιάζονται αποτελούν προβλήµατα που συναντώνται και στα ήδη 
κράτη µέλη της ΕΕ. Σε πολλές από τις χώρες αυτές αναπτύσσεται η κοινωνία των πολιτών 
στον τοµέα των δικαιωµάτων της γυναίκας και οι ανησυχίες των γυναικών αρχίζουν να 
βρίσκουν ευήκοον ους. Η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί κατά την 
προενταξιακή περίοδο, δεδοµένου ότι έχει ουσιαστική σηµασία για τη διαδικασία 
ευαισθητοποίησης γύρω από τα θέµατα της ισότητας και, κατά συνέπεια, για τη θέσπιση 
νόµων κατά των διακρίσεων και την αλλαγή της στάσης της κοινωνίας απέναντι στις 
γυναίκες. Κάθε υποψήφια χώρα θα πρέπει να διαθέτει διαµεσολαβητή ο οποίος θα επιδεικνύει 
ευαισθησία στα θέµατα ισότητας των δύο φύλων, δικαστικό σύστηµα ικανό να εκδικάζει 
υποθέσεις διάκρισης λόγω φύλου και να αναπτύσσει σαφή και εµπεριστατωµένη νοµολογία, 
καθώς και επιθεωρήσεις εργασίας και εργατικά δικαστήρια για την εφαρµογή όλων αυτών. 
Όλες οι κυβερνήσεις των υποψήφιων χωρών θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκεντρώνουν 
και να κοινοποιούν στατιστικά στοιχεία ανά φύλο, προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα 
σύγκρισης των προβληµάτων και να καταβάλλεται προσπάθεια για την εξάλειψη κάθε 
µορφής διάκρισης λόγω φύλου. Θετικό παράδειγµα της µεταβαλλόµενης αυτής προσέγγισης 
αποτελεί το πρόγραµµα προώθησης των γυναικών της Λιθουανίας (1997-2000). 
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Μέρος 3: Γνωµοδότηση  

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

Εισηγητής: Elmar Brok 
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20 Ιουλίου 2000 

Γνωµοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισµών 

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

σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές πτυχές της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
COM(1999)500 � C5-0341/2000 � 2000/2171 (COS) 

Συντάκτης γνωµοδότησης: Per Stenmarck 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Απριλίου 2000, η Επιτροπή Προϋπολογισµών όρισε 
συντάκτη γνωµοδότησης τον κ. Per Stenmarck. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 22 Ιουνίου 2000 και 18 Ιουλίου 2000, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο γνωµοδότησης. 

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

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Terence Wynn, πρόεδρος· Reimer Böge 
και Barbara Dührkop Dührkop, αντιπρόεδροι· Per Stenmarck, συντάκτης γνωµοδότησης· 
Gérard M.J.Deprez (αναπλ. Ιωάννη Αβέρωφ), Lutz Goepel (αναπλ. Jean-Louis Bourlanges), 
Kathalijne Maria Buitenweg, Herbert Bösch (αναπλ. Paulo Casaca), Joan Colom I Naval, 
Christopher Heaton-Harris (αναπλ. Carlos Costa Neves), Den Dover, James E.M. Elles, 
Salvador Garriga Poledo, Catherine Guy-Quint, Stephen Hughes (αναπλ. Neena Gill), Jutta D. 
Haug, Wolfgang Ilgenfritz, Anne Elisabet Jensen, Karin Jöns (αναπλ. Göran Färm), Dagmar 
Roth-Behrendt (αναπλ. Constanze Angela Krehl σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, 
του Κανονισµού), Ulpu Ilvari (αναπλ. Wilfried Kuckelkorn), Armin Laschet, David W. 
Martin, John Joseph McCartin, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Gérard Onesta, 
Giovanni Saverio Pittella, Heide Rühle, Luciana Sbarbati, Francesco Turchi, Encarnación 
Redondo Jiménez (αναπλ. Alejo Vidal-Quadras Roca), Kyösti Tapio Virrankoski και Ralf 
Walter. 



 

RR\421090EL.doc 131/173 PE 285.644 

 EL 

Η διαδικασία διεύρυνσης: Η κατάσταση σήµερα 
 

α) Το πολιτικό πλαίσιο 
 
1. ∆έκα έτη µετά από το ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο, έξη χώρες της ∆υτικής Ευρώπης 

τελειοποιούσαν την ολοκλήρωση της µεγαλύτερης εµπορικής Κοινότητας στην 
Ευρώπη. ∆έκα έτη µετά από την πτώση του τοίχους του Βερολίνου, οι χώρες της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) εξακολουθούν να αναµένουν την 
προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία διεύρυνσης που 
αντιµετωπίζει σήµερα η ΕΕ είναι ιδιόµορφη ως προς το εύρος και την ποικιλία της. 13 
χώρες έχουν υποβάλει επίσηµη αίτηση προσχώρησης στην Ένωση. Η Βουλγαρία, η 
∆ηµοκρατία της Σλοβακίας, η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Λετονία, η 
Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουµανία και η Σλοβενία, καθώς και οι χώρες 
της Μεσογείου Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία υπέβαλαν τις αιτήσεις τους στην Ένωση 
µεταξύ του 1987 και 1996. Η προσχώρηση δώδεκα χωρών (χωρίς την Τουρκία) θα 
αυξήσει την επιφάνεια της ΕΕ κατά 34% και τον πληθυσµό κατά 105 εκατοµµύρια. 

 
2. Το 1993, τα κράτη µέλη της ΕΕ δήλωσαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης 

ότι οι συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που το επιθυµούν 
θα καταστούν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσχώρηση θα πραγµατοποιηθεί 
µόλις µία συνδεδεµένη χώρα είναι σε θέση να αναλάβει τις υποχρεώσεις που 
συνεπάγεται η ιδιότητα του κράτους µέλους εκπληρώνοντας τις σχετικές οικονοµικές 
και πολιτικές προϋποθέσεις. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσδιόρισε τα κριτήρια 
προσχώρησης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η σταθερότητα των θεσµών που 
εξασφαλίζουν τη δηµοκρατία, µία λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς και η 
δυνατότητα αντιµετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και δυνάµεων της αγοράς 
εντός της Ένωσης, και η δυνατότητα ανάληψης των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η 
ιδιότητα του µέλους. Οι οικονοµικοί και πολιτικοί όροι που διαµορφώθηκαν κατ' αρχήν 
στην Κοπεγχάγη επικυρώθηκαν και βελτιώθηκαν στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της 
Μαδρίτης (1995) και του Λουξεµβούργου (1997). 

 
 
β) Η προενταξιακή στρατηγική 
 
3. Η προενταξιακή στρατηγική αναπτύσσεται προς διευκόλυνση της διαδικασίας 

προσχώρησης και υποστήριξη των προσπαθειών των υποψηφίων χωρών. Συνίσταται 
κυρίως από τέσσερα στοιχεία: 

 
- τις Ευρωπαϊκές Συµφωνίες µε τις δέκα ΧΚΑΕ, που τέθηκαν σε ισχύ από το 1994 έως 
το 1998, και τις Συµφωνίες Σύνδεσης µε την Τουρκία (1964), τη Μάλτα (1971) και 
την Κύπρο (1973), οι οποίες καλύπτουν τη συνεργασία όσον αφορά το περιβάλλον, τη 
βιοµηχανία και τις µεταφορές, τα εµπορικά ζητήµατα, τον πολιτικό διάλογο και την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών, και αποσκοπούν στη δηµιουργία ενός χώρου ελεύθερων 
συναλλαγών µεταξύ της ΕΕ και των συνδεδεµένων χωρών· 

- τα Εθνικά Προγράµµατα των υποψηφίων χωρών για την υιοθέτηση του κοινοτικού 
κεκτηµένου· 
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- την Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη, που συγκεντρώνει όλες τις υποψήφιες χώρες και συνήλθε 
για πρώτη φορά το Μάρτιο 1998· 

- την προενταξιακή βοήθεια, που καλύπτεται από το κεφάλαιο 7 των ∆ηµοσιονοµικών 
Προοπτικών (∆Π): Προενταξιακό Μέσο PHARE, ISPA για το περιβάλλον και τις 
υποδοµές µεταφορών, και SAPARD για τη στήριξη της προσαρµογής του γεωργικού 
τοµέα. Το ποσό που προβλέπεται για την προενταξιακή βοήθεια περιορίζεται από το 
ανώτατο όριο του κεφαλαίου 7, που ορίστηκε σε 3.120 εκατ. € ετησίως (σε τιµές 
1999) κατά την περίοδο των ∆Π από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου. Το 
50% του ανώτατου ορίου προορίζεται για το PHARE, δύο τρίτα για το ISPA και ένα 
τρίτο για το SAPARD. Αυτή η κατανοµή είναι απλώς ενδεικτική (παράγραφος 11(2) 
∆ιοργανική Συµφωνία29). Στον προϋπολογισµό 2000, η προενταξιακή βοήθεια 
ανέρχεται συνολικά σε 3.167 εκατ. € σε υποχρεώσεις και 1.696 δις € σε πληρωµές. Η 
Επιτροπή ενέγραψε 3.259 εκατ. € (υποχρεώσεις) και 2.194 εκατ. € (πληρωµές) στο 
ΠΠ 2001, που συµπεριλαµβάνει για πρώτη φορά την προενταξιακή βοήθεια για τη 
Μάλτα και την Κύπρο (19 εκατ. € υποχρεώσεων και 13 εκατ. € πληρωµών). Κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή µε την πρότασή της για την αναθεώρηση των ∆Π αύξησε το 
ανώτατο όριο του κεφαλαίου 7 κατά 20 εκατ. € για την περίοδο αυτή. 

 
 
γ) Οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης 
 
4. Στις 31 Μαρτίου 1998, άρχισαν διαπραγµατεύσεις µε τα έξη υποψήφια κράτη µέλη της 

αποκαλούµενης Οµάδας του Λουξεµβούργου: τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, την 
Εσθονία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβενία. Το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Ελσίνκι αποφάσισε το ∆εκέµβριο 1999 να αρχίσουν οι 
διαπραγµατεύσεις µε τις έξη χώρες της "Οµάδας του Ελσίνκι": τη Βουλγαρία, τη 
∆ηµοκρατία της Σλοβακίας, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και τη Ρουµανία. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνώρισε στην Τουρκία το επίσηµο καθεστώς της υποψήφιας 
χώρας, αλλά οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης δεν άρχισαν µε τη χώρα αυτή. 

 
5. Οι διαπραγµατεύσεις διαιρούνται σε 31 κεφάλαια, τα οποία θα ανοίγουν και θα 

κλείνουν χωριστά µετά από επιτυχείς διαπραγµατεύσεις. Κατά την Πορτογαλική 
προεδρία, έξη από τα τελευταία οκτώ κεφάλαια επρόκειτο να ανοίξουν µε την Οµάδα 
του Λουξεµβούργου. Αυτά θεωρούνται και τα δυσκολότερα: συνεργασία στους τοµείς 
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, ελευθερία κυκλοφορίας των ατόµων, 
περιφερειακή πολιτική και συντονισµός των διαρθρωτικών µέσων, χρηµατοδοτικός 
έλεγχος, χρηµατοδοτικές και δηµοσιονοµικές διατάξεις και γεωργία. Θα µείνουν έτσι 
ανοιχτά µόνο τα κεφάλαια για τους θεσµούς και διάφορα ζητήµατα. Οι 
διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε το δεύτερο κύµα των υποψηφίων χωρών άρχισαν 
επίσηµα στις 15 Φεβρουαρίου 2000, και άρχισε η εξέταση των θεωρούµενων ως 
ευκολότερων κεφαλαίων µε τις χώρες αυτές. 

 

                                                 
29 IIA: ∆ιοργανική Συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη 
βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαδικασίας, ΕΕ C 172, 18.6.1999, σελ. 1. 
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6. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από δηµοσιονοµικής απόψεως παρουσιάζει το κεφάλαιο 29 για τις 
χρηµατοδοτικές και δηµοσιονοµικές διατάξεις. Στο κεφάλαιο αυτό συζητούνται οι ίδιοι 
πόροι των υποψηφίων χωρών. Βέβαια, η Απόφαση για το σύστηµα των ιδίων πόρων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων30 ισχύει και για τα νέα κράτη µέλη. Όµως, οι υποψήφιες 
χώρες ζητούν µία µεταβατική περίοδο, που θα επιτρέπει την καταβολή χαµηλότερων 
συνεισφορών στον προϋπολογισµό της ΕΕ κατά τα πρώτα έτη της προσχώρησης. Μία 
τέτοια µεταβατική περίοδος είχε συµφωνηθεί µεταξύ της ΕΕ και των νέων κρατών 
µελών κατά τις προηγούµενες διευρύνσεις. Ο εισηγητής συµφωνεί µε την άποψη ότι 
πρέπει να αποφευχθεί µία µεταβατική περίοδος. Το σύστηµα των ιδίων πόρων είναι ήδη 
εξαιρετικά πολύπλοκος µηχανισµός. ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί από τα 
υποψήφια κράτη µέλη προς βελτίωση των ισοζυγίων τους ως �καθαροί αποδέκτες� 
έναντι του προϋπολογισµού της ΕΕ. Βέβαια, οι σηµερινές υποψήφιες χώρες δεν θα 
είναι �καθαροί συνεισφέροντες� στον προϋπολογισµό της ΕΕ. Στην περίπτωση της 
Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Αυστρίας, ήταν δικαιολογηµένη µία µεταβατική 
περίοδος για την πλήρη συµµετοχή στο σύστηµα ιδίων πόρων, επειδή οι χώρες αυτές 
προσχώρησαν στην ΕΕ µε πλήρη συµµετοχή στο σύστηµα γεωργικών τιµών, ενώ 
καθυστέρησε η πλήρης εφαρµογή των διαρθρωτικών ταµείων και του ΕΓΤΠΕ. Τα 
σηµερινά υποψήφια κράτη µέλη επωφελούνται ήδη των µέσων της ΕΕ. Η προενταξιακή 
βοήθεια προετοιµάζει τη συµµετοχή στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (PHARE), στο Ταµείο 
Συνοχής (ISPA) και στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (SAPARD). Κατά συνέπεια, τα 
µέσα της ΕΕ θα εφαρµοστούν πλήρως στα νέα κράτη µέλη από την ηµεροµηνία της 
προσχώρησής τους και µετά. Το σύστηµα των ιδίων πόρων θα πρέπει, συνεπώς, να 
ισχύσει και αυτό από την ηµεροµηνία προσχώρησης και µετά. 

 
 
Η οικονοµική κατάσταση της διαδικασίας διεύρυνσης 
 
7. Πολλές µελέτες έχουν εκπονηθεί για το κόστος της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Υπάρχουν διαφορές ως προς τις µεθόδους και τα αποτελέσµατα. Λίγες µόνο 
από αυτές τις µελέτες περιλαµβάνουν τη δηµοσιονοµική πτυχή. Οι περισσότερες 
εστιάζονται σε µακροοικονοµικές ή εµπορικές πτυχές ή στην επίπτωση επί κάποιας 
χώρας ή στην επιρροή ενός συγκεκριµένου θέµατος, όπως η γεωργική ή διαρθρωτική 
πολιτική. Υπάρχουν επίσης διαφορές όσον αφορά τον αριθµό των χωρών που θα 
συµµετάσχουν στον πρώτο γύρο της διεύρυνσης. 

 
8. Οι περισσότερες διεθνείς µελέτες καταδεικνύουν µακροοικονοµικό κέρδος από τη 

διεύρυνση που υπολογίζεται σε περίπου 0,2% του ΑΕγχΠ στη σηµερινή ΕΕ των 15. 
Αυτό σηµαίνει µία µικρή αλλά θετική επίπτωση, που θα υπερκαλύψει το έκτακτο 
κόστος της διεύρυνσης. Για τα νέα κράτη µέλη τα κέρδη θα είναι πολύ µεγαλύτερα. Πιο 
κερδισµένες θα βγουν µάλλον η Γερµανία, η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Σε 
σχέση µε το ΑΕγχΠ, χώρες όπως η Σουηδία και η Αυστρία συµπεριλαµβάνοντες στους 
κερδίζοντες (βλ. πίνακα 1). 

 

                                                 
30 Απόφαση του Συµβουλίου 94/728/EC, Euratom της 31ης Οκτωβρίου 1994 για το σύστηµα 
των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕ L 293, 12.11.1994, σελ. 9. 
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Πίνακας 1 � κέρδη από τη διεύρυνση 
 Κέρδη από τη διεύρυνση, 

ως ποσοστό του ΑΕγχΠ 
Μερίδιο του συνολικού κέρδους 
από τη διεύρυνση, ως ποσοστό 

Γερµανία 0.25 33.8 
Γαλλία 0.22 19.3 
ΗΒ 0.20 14.1 
Ιταλία 0.11 8.5 
Ισπανία 0.18 7.0 
Ολλανδία 0.20 4.6 
Σουηδία 0.22 3.9 
Βέλγιο + Λουξεµβούργο 0.16 2.6 
Αυστρία 0.21 2.6 
∆ανία 0.19 1.9 
Φινλανδία 0.25 1.4 
Ιρλανδία 0 0.3 
Ελλάδα 0 0.3 
Πορτογαλία -0 -0.4 
EΕ 15, σύνολο 0.19 100 

 
Πηγή: Baldwin R, Francois J και Portes R, "Το Κόστος και τα Οφέλη από την προς Ανατολάς ∆ιεύρυνση: η 
Επίπτωση επί της ΕΕ και της Κεντρικής Ευρώπης", Economic Policy, 24/1997 
 
9. Θα πρέπει πάντως να συνειδητοποιήσουµε ότι το 0,2% του ΑεγχΠ δεν µπορεί να 

αποτελέσει λόγο για να είµαστε θετικοί ή αρνητικοί έναντι της διεύρυνσης της ΕΕ. Η 
διεύρυνση έχει άλλα πλεονεκτήµατα που δύσκολα εκφράζονται ποσοτικά, όπως: 
- η επίπτωση της µεγαλύτερης κοινής αγοράς στον κόσµο µε σχεδόν 500 εκατοµµύρια 
ανθρώπους και το 25% του παγκόσµιου εµπορίου, 

- µεγαλύτερος ανταγωνισµός και ταχύτερη διαδικασία µεταρρυθµίσεων στη ∆υτική 
Ευρώπη, 

- προοπτική ενισχυµένης ανάπτυξης της οικονοµίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
- πιο µακροπρόθεσµα, το ενιαίο νόµισµα, 
- βελτίωση του περιβάλλοντος, 
- διευρυµένη και σταθερή δηµοκρατία και προοπτικές βιώσιµης ειρήνης στην Ευρώπη. 

 
10. Θα έπρεπε επίσης να δούµε τις διαφορές µεταξύ των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων της 

διεύρυνσης και του κόστους που θα υπάρξει χωρίς αυτήν. Ιδίως ο προϋπολογισµός θα 
επηρεαστεί από τον αγροτικό τοµέα και τα διαρθρωτικά ταµεία. Οι επιβαρύνσεις που 
σχετίζονται µε το περιβάλλον και την ενέργεια, µεταξύ άλλων, θα επηρεάσουν την ΕΕ 
ούτως ή άλλως. 

 
Το προβλεπόµενο για τη διευρυµένη Ένωση δηµοσιονοµικό πλαίσιο 
 
11. Τον Ιούλιο 1997, η Επιτροπή παρουσίασε την Ατζέντα 2000, εκθέτοντας τις γενικές 

προοπτικές για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβάνοντας υπόψη την 
επίπτωση της διεύρυνσης της ΕΕ και το µελλοντικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο από το έτος 
2000 και µετά. Βάσει της Ατζέντα 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου στις 
24/25 Μαρτίου 1999 αποφάσισε σχετικά µε το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για τη 
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διεύρυνση. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περιλήφθηκε στη ∆ιοργανική 
Συµφωνία του Μαΐου 1999. Παρότι οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ του Συµβουλίου, του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής κατάληξαν σε ορισµένες τροποποιήσεις των 
πορισµάτων του Βερολίνου, οι διατάξεις για τη διεύρυνση παρέµειναν αµετάβλητες. 

 
 

Πίνακας 2 � ∆ηµοσιονοµικές Προοπτικές ΕΕ-15                                                                     σε δις € 
 Τρέχουσες τιµές τιµές 2001 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Σύνολο πιστώσεων υποχρεώσεων 93.792 97.189 97.697 96.937 95.397 94.762 94.279
Σύνολο πιστώσεων πληρωµών 91.322 94.730 97.975 98.671 95.581 93.759 93.197
Πληρωµές ως % του ΑεθνΠ 1,12% 1,11% 1,12% 1,10% 1,04% 1,00% 0,97% 
∆ιαθέσιµες για την προσχώρηση 
(πληρωµές) 

       

   Γεωργία  1.665 2.112 2.549 3.048 3.537
   Άλλες δαπάνες  2.641 4.867 6.698 8.851 11.255
Σύνολο διαθέσιµο για την προσχώρηση 
(πληρωµές) 

 4.306 6.979 9.247 11.899 14.792

Πληρωµές ως % του ΑΕθνΠ (συµπ. της 
διεύρυνσης) 

1,12% 1,11% 1,17% 1,18% 1,14% 1,12% 1,12% 

Περιθώριο για απρόβλεπτες δαπάνες 0,15% 0,16% 0,10% 0,09% 0,13% 0,15% 0,15% 
Ανώτατο όριο ιδίων πόρων 1,27% 

 
 
12. Οι ∆ηµοσιονοµικές Προοπτικές 2000-2006 που υπολογίστηκαν για την ΕΕ µε 15 κράτη 

µέλη περιλαµβάνουν ανώτατο όριο για τις πιστώσεις πληρωµών που θα είναι 
διαθέσιµες για την προσχώρηση από το 2002 και µετά (βλ. πίνακα 2). Αυτό το ανώτατο 
όριο εκπροσωπεί για κάθε έτος το µέγιστο ποσό πιστώσεων πληρωµών προς κάλυψη 
των δαπανών που απορρέουν από τις νέες προσχωρήσεις. Σε τιµές 2001, το µέγιστο 
ποσό το 2002 θα είναι περίπου 4,3 δις €, εκ των οποίων 1,6 δις € προορίζεται για τις 
γεωργικές δαπάνες. Για το 2006, το ποσό αυξάνεται σε 14,8 δις € (3,5 δις € για τη 
γεωργία). Το ποσό για το 2002 ισούται µε το 0,05% του ΑεθνΠ της ΕΕ, και για το 2006 
το 0,15%. Λόγω της µείωσης των ανώτατων ορίων για τα κεφάλαια 1 (Γεωργία) και 2 
(∆ιαρθρωτικές ενέργειες) κατά την περίοδο αυτή, αφήνεται σταθερά σηµαντικό 
περιθώριο (µεταξύ του 0,09% και 0,15% του ΑΕθνΠ) κάτω από το ανώτατο όριο των 
ιδίων πόρων του 1,27%. 
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Πίνακας 3 � ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο της ΕΕ-21                                                                        σε δις  € 
 τρέχουσες τιµές τιµές 2001 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Κεφάλαιο 7 � Προενταξιακή βοήθεια 3.174 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240
Κεφάλαιο 8 � ∆ιεύρυνση  
   Γεωργία 1.665 2.112 2.549 3.048 3.537
   ∆ιαρθρωτικές ενέργειες 3.902 6.066 8.240 10.404 12.568
   Εσωτερικές πολιτικές 758 789 820 851 883
   ∆ιοίκηση 384 426 467 467 467
Σύνολο κεφαλαίου 8 6.709 9.393 12.076 14.770 17.455
Σύνολο πιστώσεων υποχρεώσεων 93.792 97.189 104.406 106.330 107.473 109.532 111.734
Κεφάλαια 7+8: % του συνόλου των 
υποχρεώσεων 

3,38% 3,33% 9,53% 11,88% 14,25% 16,44% 18,52% 

Σύνολο πιστώσεων πληρωµών 91.322 94.730 102.281 105.650 104.828 105.658 107.989
   Εκ των οποίων: διεύρυνση 4.306 6.979 9.247 11.899 14.792
Πιστώσεις πληρωµών, % του ΑεθνΠ 1,12% 1,11% 1,13% 1,13% 1,10% 1,08% 1,07% 
Περιθώριο απρόβλεπτων δαπανών 0,15% 0,16% 0,14% 0,14% 0,17% 0,19% 0,20% 
Ανώτατο όριο ιδίων πόρων 1,27% 

 
13. Οι πιστώσεις υποχρεώσεων, που θα καλύψουν το κόστος των µελλοντικών 

διευρύνσεων, υπολογίζονται σε ένα δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την ΕΕ µε 21 κράτη 
µέλη. Αυτό το δηµοσιονοµικό πλαίσιο (βλ. πίνακα 3) περιλαµβάνει τους πρόσθετους 
ίδιους πόρους που προκύπτουν από την προσχώρηση 6 νέων κρατών µελών µέχρι το 
2006. ∆εδοµένου ότι ο αριθµός των νέων κρατών µελών και ο χρόνος προσχώρησής 
τους είναι υποθετικά και ότι το κόστος των διαφόρων πολιτικών µπορεί να 
προσδιοριστεί µόνο κατά προσέγγιση, το πλαίσιο είναι ενδεικτικό. Το περιθώριο για 
απρόβλεπτες δαπάνες (πληρωµές) θα είναι σηµαντικά υψηλότερο όπως καταδεικνύεται 
στις ∆Π για την ΕΕ-15. Το περιθώριο θα αυξηθεί από 0,14% το 2002/3 σε 0,20% το 
2006. Οι πιστώσεις υποχρεώσεων υπολογίζεται να αυξηθούν από 6,7 δις € το 2002 σε 
17,5 δις € το 2006. ∆ίνεται σαφής έµφαση στις διαρθρωτικές ενέργειες, και εν συνεχεία 
στη γεωργία, ενώ αφιερώνονται µικρά µόνο ποσά στις εσωτερικές πολιτικές και τη 
διοίκηση. 

 
14. Το IIA (παράγραφος 21(4)) προβλέπει ότι τα διαθέσιµα για την προσχώρηση ποσά 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν ως 
άµεση συνέπεια της διεύρυνσης, και δεν µπορούν να καλύψουν απρόβλεπτες δαπάνες 
που προκύπτουν στα πλαίσια των κεφαλαίων 1 έως 7 των δηµοσιονοµικών προοπτικών. 
Αυτός ο περιορισµός λειτουργεί και αµφίδροµα, ήτοι οι δαπάνες για τα κεφάλαια 1 έως 
7 δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη συµπλήρωση του κόστους νέων 
προσχωρήσεων. 
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15. Στην περίπτωση προσχωρήσεων κατά την περίοδο των ∆Π, τα δύο σκέλη της αρµόδιας 
για τον προϋπολογισµό αρχής προσαρµόζουν από κοινού τις δηµοσιονοµικές 
προοπτικές ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι δαπάνες που προκύπτουν από τη 
διεύρυνση αυτή. (IIA, παράγραφος 25(1)). Οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν από τα 
ποσά που τίθενται κατά µέρος στις ∆Π (ήτοι πιστώσεις πληρωµών διαθέσιµες για 
προσχωρήσεις) και, εάν χρειαστεί, µε τη χρησιµοποίηση των πρόσθετων ίδιων πόρων 
που δηµιουργούνται από το αυξηµένο ΑΕθνΠ της Κοινότητας µετά από τη διεύρυνση 
(IIA, παράγραφος 25(3)). 

 
16. Ο υπολογισµός του πλαισίου ΕΕ-21 βασίζεται σε ορισµένους αστάθµητους παράγοντες: 
 

- Ο υπολογισµός του ΑΕθνΠ των ενδεχόµενων (έξη) νέων κρατών µελών βασίζεται 
στην ετήσια αύξηση του ΑΕθνΠ κατά 4%. Η αύξηση αυτή φαίνεται δυνατή καθώς οι 
ΧΚΑΕ αναρρώνουν από οικονοµικά προβλήµατα, τα οποία προέκυψαν από την 
κατάρρευση της Ρωσικής οικονοµίας στα τέλη της παρελθούσης δεκαετίας. 

 
- Οι γεωργικές δαπάνες του κεφαλαίου 8 υπολογίζονται βάσει των γεωργικών αγορών 
του 1997 και της επιτυχούς µεταρρύθµισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Τα δύο 
αυτά στοιχεία πρέπει να αναθεωρηθούν υπό το φως της σηµερινής κατάστασης. Η 
αύξηση των αγροτικών τιµών στις υποψήφιες χώρες � σε σύγκριση µε τις αγροτικές 
τιµές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της Ατζέντα 2000 - πρέπει να ληφθεί υπόψη. 
Βέβαια, θα χρειαστεί και η πολιτική βούληση των σηµερινών κρατών µελών για να 
αποκλειστούν τα νέα κράτη µέλη από τις άµεσες ενισχύσεις των αγροτών. Η 
συµπερίληψη των νέων κρατών µελών στο σύστηµα των άµεσων ενισχύσεων θα 
προκαλούσε πρόσθετο κόστος αρκετών δις € ετησίως, που δεν λαµβάνεται υπόψη στο 
πλαίσιο ΕΕ-21. 

 
- Οι πιστώσεις για τις διαρθρωτικές ενέργειες υπολογίζονται επί της βάσεως ότι όλες οι 
περιοχές των νέων κρατών µελών θα είναι περιοχές του στόχου 1. Μπορεί τελικά να 
αποδειχθεί ότι µερικές περιοχές δεν είναι επιλέξιµες για το στόχο 1, αλλά αυτό δεν θα 
µεταβάλει σηµαντικά τις ανάγκες. 

 
- Η υπόθεση ότι θα προσχωρήσουν στην Ένωση έξη χώρες το 2002 είναι κάπως 
απίθανη. Οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε τις πρώτες υποψήφιες χώρες δεν θα 
ολοκληρωθούν κατά πάσα πιθανότητα πριν από το τέλος του 2002. Η διαδικασία 
επικύρωσης µπορεί να χρειαστεί δύο χρόνια. Συνεπώς, οι πρώτες προσχωρήσεις θα 
πραγµατοποιηθούν πιθανότατα γύρω στο 2004. Επίσης, έχει δηλωθεί σαφώς η 
δυνατότητα χωρών της �Οµάδας του Ελσίνκι� να επιταχύνουν τις διαπραγµατεύσεις 
και να προσχωρήσουν στην Ένωση µε το �΄πρώτο κύµα�. Πρέπει συνεπώς να ληφθεί 
υπόψη ότι η διεύρυνση µπορεί να αφορά έως και δέκα χώρες (αντί για έξη). Τέλος, οι 
ηµεροµηνίες και ο αριθµός των προσχωρήσεων θα εξαρτηθεί από την απόφαση του 
εάν η διεύρυνση θα θεωρηθεί κυρίως πολιτικό ή οικονοµικό εγχείρηµα. 
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17. Οι δηµοσιονοµικές προοπτικές δεν καλύπτουν το κόστος των άµεσων ενισχύσεων στο 
πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Συγχρόνως είναι δύσκολο να 
φαντασθεί κανείς µία κατάσταση µε διαφορές στο σύστηµα ενισχύσεων µεταξύ νέων 
και παλαιών κρατών µελών. Αυτό είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να επιλύσει η 
Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να υπολογίζει σε δύο διαφορετικά σενάρια που θα 
ενσωµατώνουν τα υποθετικά έτη που θα προσχωρήσουν οι υποψήφιες χώρες, τον 
αριθµό των υποψήφιων χωρών που προσχωρούν κάθε φορά καθώς επίσης τις διαφορές 
τύπων στα διάφορα κράτη µέλη. Για κάθε ένα από τα σενάρια αυτά θα πρέπει να είναι 
επίσης δυνατή η διάκριση των δηµοσιονοµικών διαφορών ανάλογα µε το εάν θα 
υπάρξουν ή όχι άµεσες ενισχύσεις. 

 

Πίνακας 4: Κόστος της αγροτικής πολιτικής στη ∆ιευρυµένη Ένωση 
 

Έτος  2002 2006 2011 
Άλλες ενισχύσεις «Οµάδα Λουξεµβούργου» 1.600 3.400 3.400 
 «Οµάδα Ελσίνκι» - - 3.400 
 Σύνολο 1 1.600 3.400 6.800 
Άµεσες ενισχύσεις «Οµάδα Λουξεµβούργου» 4.371 4.553 4.850 
 «Οµάδα Ελσίνκι» - - 3.553 
 Σύνολο 2 4.371 4.553 8.403 
 Σύνολο 1+2 5.971 7.953 15.203 
Τιµές 1999, περίοδος αναφοράς: 1993-1995 
Πηγή: Σουηδικό Συµβούλιο Γεωργίας. Έξι υποψήφιες χώρες θεωρήθηκαν ότι θα είναι µέλη 
το 2002 και 6 το 2007. 

 

18. Το ποσό που συµφωνήθηκε κατά τη ∆ιάσκεψη Κορυφής του Βερολίνου ενδεχοµένως 
θα επαρκέσει για έξι νέα κράτη µέλη έως το 2006 για την ∆ιαρθρωτική και την 
Περιφερειακή Πολιτική. Ο λόγος γι� αυτό έγκειται στο ότι η ΕΕ έχει θέσει ένα όριο για 
κάθε υποψήφια χώρες, η οποία µπορεί µε τον τρόπο αυτό να λάβει διαρθρωτική ή 
περιφερειακή βοήθεια που θα ισοδυναµεί µε το 4% του ΑΕΠ της. 

 
 Ένα σηµαντικό συσχετιζόµενο θέµα αφορά το πώς θα κατανεµηθούν οι πόροι µεταξύ 

των παλαιών και νέων κρατών µελών στο πλαίσιο των µεταγενέστερων 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. Το ανώτατο όριο του 4% που προτείνεται, προσφέρει, 
για ορισµένα παλαιά κράτη µέλη, κατά κεφαλή βοήθεια πολύ υψηλότερη σε σύγκριση 
µε τα νέα. 
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Πίνακας 5: Κατά κεφαλή εισόδηµα στις υποψήφιες χώρες σε σύγκριση µε την ΕΕ του 1997 
 

Χώρα ∆είκτης 
Κύπρος 78,3 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας 63,5 
Εσθονία 37,1 
Ουγγαρία 47,1 
Πολωνία 39,7 
Σλοβενία 68,8 
  
«Οµάδα Λουξεµβούργου» 45,9 
  
Βουλγαρία 23,3 
Λεττονία 27,0 
Λιθουανία (1995) 30,7 
Ρουµανία 30,7 
Σλοβακία 47,1 
  
«Οµάδα Ελσίνκι» 31,1 
  
ΕΕ-15 100 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

19. Η Επιτροπή Προϋπολογισµών 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: 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

α) θεωρεί τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις υποψήφιες χώρες µε τις οποίες 
έχουν αρχίσει ενταξιακές διαπραγµατεύσεις εξαιρετικά ευκταία και ως ένα από τα 
σηµαντικότερα καθήκοντα κατά το άµεσο µέλλον· 

β) υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει η διεύρυνση για την οικονοµία των σηµερινών 
κρατών µελών, και το γεγονός ότι τα υπολογιζόµενα µακροοικονοµικά κέρδη από τη 
διεύρυνση θα υπερκαλύψουν την έκτακτη επιβάρυνση των σηµερινών κρατών µελών 
που θα προκληθεί από τη διεύρυνση· 

γ) τονίζει τη σηµασία άλλων πολιτικών και οικονοµικών πτυχών της διεύρυνσης, οι οποίες 
δύσκολα εκφράζονται αριθµητικά, όπως είναι οι θετικές επιπτώσεις επί του 
ανταγωνισµού, του περιβάλλοντος, της δηµοκρατίας και της ειρήνης, η προοπτική για 
ενισχυµένη ανάπτυξη και ένα ενιαίου νοµίσµατος για τη µεγαλύτερη κοινή αγορά του 
κόσµου (µακροπρόθεσµα)· 
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δ) ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Προϋπολογισµών του να 
εκτιµούν σε τακτά διαστήµατα τις επιπτώσεις για τη διαδικασία διεύρυνσης οι οποίες 
απορρέουν από την οικονοµική και δηµοσιονοµική κατάσταση τόσο στην Ένωση όσο 
και στις υποψήφιες χώρες· 

ε) τονίζει ότι τα νέα κράτη µέλη πρέπει να συµµετάσχουν στο σύστηµα ιδίων πόρων της 
ΕΕ από της ηµεροµηνίας της προσχώρησής τους στην Ένωση και πρέπει να 
επωφεληθούν από τα κεφάλαια που προέρχονται από τον προϋπολογισµό της ΕΕ από 
την ίδια ηµεροµηνία· 

στ) τονίζει ότι η διεύρυνση θα προξενήσει πιέσεις επί του προϋπολογισµού της ΕΕ, αλλά 
ότι µπορεί σαφώς να παραµείνει εντός του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων του 1,27% 
του ΑεθνΠ για τις πληρωµές µέχρι το 2006· τονίζει επίσης την ανάγκη χρηµατοδότησης 
της διεύρυνσης εντός του πλαισίου που θέσπισε η ∆ιοργανική Συµφωνία του Μαΐου 
1999· θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι θα αυξηθεί η πραγµατική οικονοµική 
επιβάρυνση των κρατών µελών, δεδοµένου ότι οι πληρωµές αντιπροσωπεύουν επί του 
παρόντος περίπου το 1,07% του ΑεθνΠ· 

ζ) υποστηρίζει επίσης ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το σύστηµα χρηµατοδότησης των 
Κοινοτήτων, τονίζοντας ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η δηµοσιονοµική αυτονοµία 
της Ένωσης· 

η) υπενθυµίζει ότι η προσαρµογή των δηµοσιονοµικών προοπτικών είναι απαραίτητη 
προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που προκύπτουν από την ένταξη 
νέων κρατών µελών, σύµφωνα µε την παράγραφο 25 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας του 
Μαΐου 1999· υπογραµµίζει ότι, στο πλαίσιο των τρεχουσών δηµοσιονοµικών 
προοπτικών, ένα ποσό που κυµαίνεται µεταξύ του 0,05% (για το 2002) και του 0,15% 
(για το 2006) του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-15) προορίζεται για τη διεύρυνση· 

θ) υπενθυµίζει ότι οι δηµοσιονοµικές προοπτικές βασίζονται στο ότι οι πρώτες 
προσχωρήσεις θα λάβουν χώρα το 2002, και επισηµαίνει ότι τούτο δεν αποτελεί πλέον 
ιδιαίτερα ρεαλιστικό σενάριο· 

ι) ζητεί επιµόνως από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της 
διεύρυνσης, η οποία θα λάβει χώρα κατά διαφορετικό τρόπο απ΄ αυτόν που προέβλεπαν 
το 1999 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου και το Κοινοβούλιο, ιδίως όσον 
αφορά τις ηµεροµηνίες προσχώρησης και τη σειρά µε την οποία οι υποψήφιες χώρες θα 
ενταχθούν στην Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή να επεξεργαστεί σενάρια για την 
προσαρµογή των δηµοσιονοµικών προοπτικών (χρήση της κατηγορίας 8), ιδίως για την 
περίπτωση όπου στην Ένωση ενταχθούν περισσότερα από έξι νέα κράτη µέλη πριν από 
το 2006, καθώς και για την περίπτωση όπου οι πρώτες υποψήφιες χώρες ενταχθούν 
στην Ένωση µετά το 2002· 

ια) ζητεί επιµόνως από την Επιτροπή να εξετάσει τις οικονοµικές και δηµοσιονοµικές 
συνέπειες της διεύρυνσης πέρα από την περίοδο του δηµοσιονοµικού πλαισίου 2006, το 
οποίο βασιζόταν στην παραδοχή ότι στην Ένωση θα ενταχθούν έξι κράτη µέλη· 
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ιβ) χαιρετίζει τη συµπερίληψη της προενταξιακής βοήθειας προς την Κύπρο και τη Μάλτα 
στην κατηγορία 7, στην πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών 
προοπτικών· 

ιγ) θεωρεί ότι το ανώτατο όριο της κατηγορίας 7 θα πρέπει να αναθεωρηθεί µετά από την 
προσχώρηση νέων κρατών µελών, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των 
υποψηφίων χωρών που δεν θα έχουν ακόµη προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

ιδ) καλεί την Επιτροπή να τηρεί ενήµερο το Κοινοβούλιο για όλες τις εξελίξεις που µπορεί 
να επηρεάσουν τις χρηµατοδοτικές ανάγκες που είναι αναγκαίες για τη διευρυµένη 
Ένωση, και να υποβάλει τακτικά ενηµερωµένες εκτιµήσεις και αναλύσεις των 
εσωτερικών και εξωτερικών δηµοσιονοµικών συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν 
από την προσχώρηση νέων κρατών µελών· 

ιε) υπογραµµίζει ότι οι υπολογισµοί που θα πραγµατοποιηθούν ενόψει των προσεχών 
µακροπρόθεσµων δηµοσιονοµικών προοπτικών θα στηριχθούν στην πλήρη συµµετοχή 
έως και 13 νέων κρατών µελών, γεγονός το οποίο, µεταξύ άλλων, καθιστά αναγκαία και 
την πλήρη ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης της γεωργικής και περιφερειακής 
πολιτικής. 
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28 Αυγούστου 2000 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

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

σχετικά µε την πορεία των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων 
(COM(1999) 500 � C5-0341/2000 � 2000/2171(COS))  
 

Συντάκτρια γνωµοδότησης: Anne FERREIRA 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Στη συνεδρίασή της στις 29 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού όρισε 
συντάκτρια γνωµοδότησης την κ. Anne FERREIRA.  
 
Κατά τις συνεδριάσεις της στις 10 Ιουλίου 2000 και 28 Αυγούστου 2000, η Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισµού εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. 
 
Στην ως άνω τελευταία συνεδρίαση, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ενέκρινε τα 
συµπεράσµατα οµόφωνα. 
 
Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Diemut R. Theato, πρόεδρος,  Herbert 
Bösch, αντιπρόεδρος, Lousewies van der Laan, αντιπρόεδρος,  Anne Ferreira, συντάκτρια 
γνωµοδότησης, Gianfranco Dell'Alba, Christopher Heaton-Harris, Helmut Kuhne, José Javier 
Pomés Ruiz, Bart Staes, Gabriele Stauner, Rijk van Dam, Michiel van Hulten, Εµµανουήλ 
Μαστοράκης (αναπλ. Freddy Blak), John Joseph McCartin (αναπλ. Brigitte Langenhagen), 
Jan Mulder (αναπλ. Antonio Di Pietro), Heide Rühle (αναπλ. Claude Turmes), Francisca 
Sauquillo Pérez del Arco (αναπλ. Eluned Morgan), Esko Olavi Seppänen (αναπλ. Marianne 
Eriksson).  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία οι σχετικές διαπραγµατεύσεις 
ξεκίνησαν το Μάρτιο 1998, είναι µια διεργασία τεχνικώς πολύ περίπλοκη, της οποίας πάντως 
το αντικειµενικό πλεονέκτηµα είναι ότι αντιµετωπίζει όλες τις χώρες βάσει των ίδιων 
κριτηρίων, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την πρόοδο που επιτελεί η καθεµιά από τις 
υποψήφιες χώρες. 

Η προσπάθεια «προσέγγισης» της κάθε εθνικής νοµοθεσίας προς το καθένα από τα 31 
κεφάλαια που συγκροτούν τον νοµικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αντικείµενο 
σχολαστικών ελέγχων και µέτρων που επιτρέπουν σε κάθε υποψήφια χώρα να αποκτήσει τις 
αναγκαίες διοικητικές, νοµικές και δικαστικές ικανότητες. 
 
Στην παρούσα γενική αποτίµηση που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την 
πορεία προόδου των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε όλες τις υποψήφιες χώρες, µέληµα 
της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού δεν είναι να εκφέρει κρίση επί των 
αποτελεσµάτων των �screenings� (ελέγχων) στα κεφάλαια εκείνα του κοινοτικού κεκτηµένου 
που την αφορούν πιο άµεσα (που εξ άλλου η Επιτροπή δεν τα γνωστοποιεί), αλλά πολύ 
περισσότερο να επιστήσει την προσοχή των εντεταλµένων µε τις διαπραγµατεύσεις πάνω στα 
ζητήµατα που την απασχολούν, συνιστώντας σε αυτούς ορισµένους τρόπους ενέργειας. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού, της οποίας έργο είναι η άσκηση πολιτικού 
ελέγχου για µια υγιή και αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
έχει βεβαίως ως κύριο µέληµα την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού επιθυµεί να επικρατήσει σε 
όλα τα επίπεδα ένα πνεύµα αποφασιστικότητας για την καταπολέµηση της απάτης και τούτο 
ισχύει τόσο για τα δικά µας θεσµικά όργανα και τα θεσµικά όργανα των κρατών µελών, όσο 
και για τα θεσµικά όργανα των υποψήφιων χωρών που λαµβάνουν σηµαντική βοήθεια από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν σε µια πρώτη φάση να επαληθεύσουµε τη δηµιουργία 
στις υποψήφιες χώρες των δοµών που θα επιτρέπουν µια υγιή και αποτελεσµατική διαχείριση 
των δηµοσίων οικονοµικών και, εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, τότε να βοηθήσουµε τις εν 
λόγω χώρες να δηµιουργήσουν αυτές τις δοµές.  
 
Όπως προκύπτει από τις αποφάσεις του Συµβουλίου της 6ης ∆εκεµβρίου 1999 περί των 
βασικών αρχών, προτεραιοτήτων, ενδιάµεσων στόχων και όρων λειτουργίας της εταιρικής 
σχέσης µε την καθεµιά από τις 10 ΧΚΑΕ και για την Κύπρο και τη Μάλτα (παρόλον ότι τα 
δύο αυτά κράτη δεν επωφελούνται των αυτών προγραµµάτων και προενταξιακών 
χρηµατοδοτικών µέσων µε τις ΧΚΑΕ), όλες οι υποψήφιες χώρες, αλλά πάντως σε 
διαφορετικά επίπεδα η καθεµιά, οφείλουν να ενισχύσουν τις διοικητικές και δικαστικές 
ικανότητές τους, ιδίως στον τοµέα του ελέγχου και της διαχείρισης των πιστώσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Αναδιάρθρωση της προενταξιακής βοήθειας: δηµιουργία δύο προενταξιακών 
χρηµατοδοτικών µέσων 
 
Στο πλαίσιο της σύνολης προενταξιακής στρατηγικής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 
Λουξεµβούργου (∆εκέµβριος 1997) αποφάσισε να αυξήσει αισθητά και να διαφοροποιήσει 
την προενταξιακή βοήθεια. 
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Για τις ΧΚΑΕ δηµιουργήθηκαν δύο χρηµατοδοτικά µέσα, επιπλέον του PHARE. 
- ISPA (διαρθρωτικό προενταξιακό µέσο, ιδίως για τους τοµείς του περιβάλλοντος και 

των µεταφορών) και 
- SAPARD (προενταξιακό µέσο για την γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου). 
 
Τα ανωτέρω δύο χρηµατοδοτικά µέσα (ISPA και SAPARD) προοιωνίζουν τα διαρθρωτικά 
ταµεία και το ΕΓΤΠΕ-Προσανατολισµός από τα οποία θα επωφεληθούν τα υποψήφια κράτη 
ευθύς µετά την ένταξή τους. 
 
Η δηµιουργία τους οδήγησε στην αναµόρφωση της φύσης των ενισχύσεων του προγράµµατος 
PHARE. 
 
∆ιαχείριση και έλεγχος των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων στις υποψήφιες χώρες 
 
Προκειµένου περί των PHARE, ISPA και SAPARD, συνιστάται στις περισσότερες 
υποψήφιες χώρες να δηµιουργήσουν ένα νοµικό, διοικητικό και δηµοσιονοµικό (εγχειρίδιο 
και σχέδιο λογιστικού ελέγχου) πλαίσιο για τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση των 
προγραµµάτων. Η ενίσχυση των οργάνων εσωτερικού και εξωτερικού οικονοµικού ελέγχου, 
η ανεξαρτησία των εθνικών υπαλλήλων που είναι επιφορτισµένοι µε τον εσωτερικό έλεγχο, η 
συγκρότηση µονάδων λογιστικού και/ή εσωτερικού ελέγχου στα κέντρα που είναι αρµόδια 
για τις δαπάνες, συνιστώνται θερµώς. Οφείλουµε πάντως να διαπιστώσουµε ότι οι 
περισσότερες υποψήφιες χώρες αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην πραγµατοποίηση αυτών των 
ριζικών προσαρµογών. 
 
Όµως, η ύπαρξη ενός συστήµατος εσωτερικού οικονοµικού ελέγχου στις δηµόσιες διοικήσεις 
είναι καθοριστική, δεδοµένου ότι οι προενταξιακές ενισχύσεις είναι πλέον αποκεντρωµένες 
µέσω του (υπαγόµενου στο Υπουργείο Οικονοµικών) Εθνικού Ταµείου της κάθε υποψήφιας 
χώρας.  
 
Οι κανονισµοί του Συµβουλίου (1267/1999) της 21ης Ιουνίου 1999 περί θέσπισης 
προενταξιακών διαρθρωτικών µέσων, διευκρινίζουν (στο άρθρο 9) τα συστήµατα που πρέπει 
να δηµιουργηθούν από τις δικαιούχους χώρες για να λάβουν τις κοινοτικές ενισχύσεις. Σε ό,τι 
αφορά το SAPARD (που θα το διαχειρίζονται οι ίδιες οι υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο µιας 
αποκεντρωµένης τακτικής), δικαίως η Επιτροπή επιµένει για τη δηµιουργία οργανισµών που 
θα πληρούν τα ίδια κριτήρια αποτελεσµατικότητας, ποιότητας και εµπιστοσύνης µε εκείνα 
που ισχύουν για τις διοικητικές ή ελεγκτικές δοµές που υπάρχουν στα κράτη µέλη για τη 
διαχείριση των γεωργικών ή περιφερειακών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά, η 
Επιτροπή σηµειώνει ότι η ανάπτυξη τέτοιων οργανισµών αποδεικνύεται για τις υποψήφιες 
χώρες πιο δύσκολη από το προβλεπόµενο. Απουσιάζουν οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και 
τεχνικοί πόροι. 
 
∆εν πρέπει να υποτιµούµε τον κίνδυνο επικάλυψης µεταξύ των προγραµµάτων PHARE, 
ISPRA και SAPARD. Εν απουσία ενός αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου στις 
υποψήφιες χώρες, ο έλεγχος από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα 
αποδειχθεί ακόµη πιο δύσκολος. 
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Αποκέντρωση 
 
Η αποκέντρωση αυτή, που θα επιτρέψει εξ άλλου να µετρηθούν αποτελεσµατικότερα ο 
βαθµός καλής προαίρεσης των υποψήφιων χωρών και οι προσπάθειες που αυτές 
καταβάλλουν για να προσαρµοστούν στο κοινοτικό κεκτηµένο, καθιστά τον οικονοµικό 
έλεγχο έναν τοµέα-κλειδί κατά την προενταξιακή περίοδο.  
 
Σε ό,τι αφορά τα δύο µέσα, ISPA και SAPARD, η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιεύρυνσης συνιστά την 
εφαρµογή µιας σταδιακής µεθόδου για την αποκέντρωση και να ληφθεί υπόψη προς τούτο η 
ιδιαίτερη κατάσταση κάθε κράτους.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να υιοθετεί µια 
πραγµατική προσέγγιση, λαµβάνοντας υπόψη την ικανότητα απορρόφησης του κοινοτικού 
κεκτηµένου, στην προκειµένη περίπτωση όσον αφορά τον δηµοσιονοµικό έλεγχο, για να 
προχωρήσει στην αποκέντρωση. Η λειτουργίας µιας ικανής και αποτελεσµατικής διοίκησης 
αποτελεί ουσιώδες κριτήριο για την εξέλιξη αυτή. 
 
Καλλιέργεια µιας νοοτροπίας 
 
Παράλληλα µε την αποκέντρωση και την ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων, είναι 
σηµαντικό να αναπτυχθεί ήδη από τώρα στις υποψήφιες χώρες µια νοοτροπία υγιούς 
αποτελεσµατικής και διαφανούς διαχείρισης των πιστώσεων, και εξίσου µια αντίληψη 
διαφανούς και ανεξάρτητου ελέγχου. 
 
Τα µέσα που ενεργοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα ο προβλεπόµενος στο πλαίσιο 
του προγράµµατος «ενίσχυσης των θεσµών» µηχανισµός της αδελφοποίησης, µε 
χρηµατοδότηση από το PHARE, και µε τον οποίο τίθενται στη διάθεση των υποψήφιων 
χωρών ειδικοί από τα κράτη µέλη, πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, πόσο µάλλον που ο 
τοµέας των οικονοµικών, σύµφωνα µε τον απολογισµό του PHARE για το 1998, ωφελήθηκε 
από αυτά τα σχέδια αδελφοποιήσεων.  
 
Τα ήδη υπάρχοντα σεµινάρια για την ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση των δηµοσίων 
υπαλλήλων των υποψήφιων χωρών πάνω στις µεθόδους του κοινοτικού ελέγχου θα πρέπει να 
πολλαπλασιαστούν. 
 
Ο εξωτερικός έλεγχος 
 
Ως προς τον εξωτερικό έλεγχο στις υποψήφιες χώρες, αυτός καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο, που διατηρεί µε τους εταίρους του των χωρών αυτών τακτικές και 
ικανοποιητικές επαφές. Το Ελεγκτικό Συνέδριο σχεδίασε µερικές επιµορφωτικές δράσεις, 
µέσω των προγραµµάτων SIGMA και TAIEX, τα οποία όµως πρόσφατα υπέστησαν 
περικοπές προς ώφελος των σχεδίων αδελφοποίησης (βλ. ανωτέρω). Πρέπει να διασφαλιστεί 
η πραγµατική ανεξαρτησία των εθνικών ελεγκτικών συνεδρίων. Όµως, η τεχνική υποστήριξη 
που τους παρέχεται �και που είναι απαραίτητη- υπόκειται στον έλεγχο των Υπουργείων 
Οικονοµικών των υποψήφιων χωρών, πράγµα που µοιάζει ίσως να αντιφάσκει µε την αρχή 
της ανεξαρτησίας που πρέπει να τα διέπει. Κατά την περίοδο της τεχνικής αρωγής, η 
διεξαγωγή ενός εξωτερικού λογιστικού ελέγχου ή µιας απ� ευθείας διαχείρισης αυτών των 
προγραµµάτων από την Επιτροπή θα επέτρεπε να αρθεί αυτή η αντίφαση. 
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Η προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 
 
Παράλληλα µε τη δηµιουργία αυτού του πλαισίου εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων, εξ 
ίσου απαραίτητο είναι να ευαισθητοποιηθούν οι υποψήφιες χώρες στο θέµα της προστασίας 
των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες 
δοµές και η αναγκαία νοµοθεσία. Κάτω από αυτό το πρίσµα, θα πρέπει να ανατρέξουµε στο 
άρθρο 280 (πρώην άρθρο 209Α) της Συνθήκης του Άµστερνταµ, που ορίζει:  
 
«Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη καταπολεµούν την απάτη και κάθε άλλη έκνοµη 
δραστηριότητα που θίγει τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας, µε µέτρα λαµβανόµενα 
συµφώνως προς το παρόν άρθρο, αποτρεπτικά και προσφέροντα µια αποτελεσµατική προστασία 
µέσα στα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν για την καταπολέµηση της απάτης που θίγει τα 
οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας τα ίδια µέτρα µε εκείνα που λαµβάνουν για να 
καταπολεµήσουν την απάτη που θίγει τα δικά τους συµφέροντα. Συντονίζουν τη δράση τους και 
οργανώνουν µε την Επιτροπή µια στενή και τακτική συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών».  
 
Η διάταξη αυτή θα ισχύει αύριο και για τα νέα κράτη µέλη. Όµως, στις προενταξιακές 
εταιρικές σχέσεις, δεν συνάγεται µε αρκετή σαφήνεια, ούτε από την υποχρέωση 
προσαρµογής των νοµικών µηχανισµών ούτε από κάποιο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, η 
ανάγκη να ετοιµαστούν ήδη από τώρα οι υποψήφιες χώρες για να προστατεύουν τα 
οικονοµικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ενδιαφέρον να σηµειώσουµε ότι, 
στην τελευταία της έκθεση, η OLAF προσδιόρισε τις δυσχέρειες και την ανάγκη παροχής 
τεχνικής υποστήριξης στις δικαστικές αρχές εκείνων των τρίτων χωρών υπέρ των οποίων η 
Ευρωπαϊκή Ένωση παρεµβαίνει οικονοµικώς. Θα πρέπει να επικροτήσουµε την υποστήριξη 
που παρέχει έτσι η OLAF για τη δηµιουργία του πολωνικού οργανισµού καταπολέµησης της 
απάτης, που θα είναι ειδικά επιφορτισµένος µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων της Κοινότητας. Με αυτή την ιδιότητα, θα αποτελεί το προνοµιακό σηµείο 
επαφής της OLAF κάθε φορά που θα πρέπει να οργανωθούν µε τις πολωνικές αρχές επιτόπιοι 
έλεγχοι στο πλαίσιο του αγώνα κατά της απάτης.  
 
Η δηµιουργία σε όλες τις υποψήφιες χώρες ενός τέτοιου οργανισµού θα πρέπει να οριστεί 
ξεκάθαρα ως βραχυπρόθεσµη προτεραιότητα. Αφετέρου, η πρόληψη της τελωνειακής 
απάτης, που θίγει τους ίδιους πόρους οι οποίοι αποτελούνται από ένα ποσό επί του ΦΠΑ, από 
τους δασµούς, από τα γεωργικά τέλη και εισφορές και από ένα πόρο που βασίζεται στο ΑΕΠ 
κάθε κράτους µέλους και τις γεωργικές ανταλλαγές, όπως και ο αγώνας κατά της 
νοµιµοποίησης «βρώµικου χρήµατος», θα πρέπει να οριοθετηθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια. 
Τέλος, θα πρέπει ήδη από τώρα να ενισχυθεί ο αγώνας κατά των κινδύνων παραχάραξης του 
ευρώ. 
 
Πρέπει επίσης οι υποψήφιες χώρες να είναι τακτοποιηµένες ως προς τις συµβάσεις και τα 
πρωτόκολλα περί ποινικής προστασίας και, εάν δεν είναι, να τις προτρέψουµε θερµά να τις 
υπογράψουν. 
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Οι διαπραγµατεύσεις 
 
Η εκτίµηση του κοινοτικού κεκτηµένου ως προς τον δηµοσιονοµικό έλεγχο αφορά το 
κεφάλαιο 28, το οποίο ορίζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την είσοδο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι σχετικές µε το κεφάλαιο αυτό διαπραγµατεύσεις άρχισαν επισήµως κατά την υπουργική 
διάσκεψη της 14ης Ιουνίου 2000. 
 
Σήµερα αφορούν 6 χώρες µεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Σλοβενία και η 
Πολωνία για τις οποίες το κεφάλαιο έχει κλείσει προσωρινώς, εξακολουθεί όµως να 
παρακολουθείται µέσω ελέγχου. 
 
Όσον αφορά την Τσεχική ∆ηµοκρατία και την Εσθονία, οι διαπραγµατεύσεις δεν έχουν 
περατωθεί, επειδή δεν έχει θεωρηθεί ικανοποιητική η δυνατότητα υιοθέτησης του κοινοτικού 
κεκτηµένου. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη το σηµείο εκκίνησής τους, τα κράτη µέλη έχουν καταβάλει σηµαντικές 
προσπάθειες για να προετοιµασθούν για τη µελλοντική τους προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τις βαριές ευθύνες που θα έχουν να αναλάβουν για τη διαχείριση και τον έλεγχο 
των κοινοτικών πολιτικών και οικονοµικών. 
 
Η κατάσταση ποικίλει τα µέγιστα µεταξύ των υποψηφίων κρατών αλλά και µεταξύ των 
στοιχείων που συνθέτουν έναν πραγµατικό και ποιοτικό δηµοσιονοµικό και οικονοµικό 
έλεγχο. Πρέπει να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες και να επιχειρηθούν και άλλες 
µεταρρυθµίσεις προκειµένου τα µέλλοντα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δυνηθούν 
να ανταποκριθούν πλήρως στις ευθύνες τους. 
 
Η συντάκτρια γνωµοδότησης επιθυµεί, προτού παρουσιάσει τα συµπεράσµατά του, να 
υπογραµµίσει πόσο σηµαντικό είναι να συµµετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα 
διάφορα στάδια από τα οποία θα διέλθουν οι υποψήφιες χώρες για την ένταξή τους στην ΕΕ. 
Ως προς τούτο θεωρεί ενδιαφέρον να δύνανται τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισµού να ενηµερώνονται τακτικά για την πορεία των διαπραγµατεύσεων στο 
πλαίσιο του κεφαλαίου 28. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ζητεί από την αρµόδια επί της ουσίας Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής 
Πολιτικής να ενσωµατώσει στο ψήφισµά της τις ακόλουθες παραγράφους: 
 
1) εκτιµά ότι, στις υποψήφιες χώρες, πρέπει να θεσπισθούν εφόσον δεν υπάρχουν, 

αποτελεσµατικά και διαφανή συστήµατα οικονοµικών ελέγχων µε διασφαλισµένη 
ανεξαρτησία σε κάθε κέντρο που είναι επιφορτισµένο µε την εκτέλεση δαπανών, έτσι 
ώστε να διασφαλιστεί η πραγµατική και αποτελεσµατική διαχείριση και ο έλεγχος των 
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κοινοτικών ενισχύσεων, µε την προοπτική µιας όλο και µεγαλύτερης αποκέντρωσης· 
υπενθυµίζει στην Επιτροπή ότι υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι επικαλύψεων µεταξύ των 
ενισχύσεων των προγραµµάτων PHARE, ISPA και SAPARD, και της ζητεί να 
µεριµνήσει για τον καλό συντονισµό αυτών των προγραµµάτων και µηχανισµών· 

 
2) εκτιµά ότι η ανεξαρτησία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του αντίστοιχού του σε κάθε 

υποψήφια χώρα πρέπει να κατοχυρωθεί και ότι τα µέσα προβολής των διαπιστώσεών 
του πρέπει να του χορηγηθούν και να του κατοχυρωθούν πριν από την ένταξη· 

 
3) αναµένει από τις υποψήφιες χώρες να πραγµατοποιήσουν πριν από την ένταξή τους 

τις µεταρρυθµίσεις που είναι αναγκαίες για την καλή λειτουργία του συστήµατος 
είσπραξης των ιδίων πόρων, και να υιοθετήσουν τον εναρµονισµένο τρόπο 
υπολογισµού του ΑΕΠ· 

 
4) ενθαρρύνει τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη των επαφών µεταξύ των αρµόδιων 

για τους οικονοµικούς ελέγχους οργάνων των υποψήφιων χωρών και των αντίστοιχων 
οργάνων των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
των προγραµµάτων αδελφοποίησης στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης βάσει των 
αναγκών που θα διατυπώσουν οι υποψήφιες χώρες, καθώς και τη συνέχιση των 
σεµιναρίων που οργανώνονται από την Επιτροπή· 

 
5) προσδοκά ότι οι υποψήφιες χώρες, κατά την ένταξή τους, θα ικανοποιούν, στο 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, το επίπεδο προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων 
της Ένωσης των σηµερινών 15 κρατών µελών· αναµένει από τις υποψήφιες χώρες να 
συµµετάσχουν ήδη από τώρα πλήρως στον αγώνα κατά της απάτης σε βάρος των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσδοκά ότι θα 
συµπεριλάβουν στα ετησίως αναθεωρούµενα εθνικά προγράµµατά τους υιοθέτησης 
του κοινοτικού κεκτηµένου, τη θέσπιση, το συντοµότερο δυνατόν, συστηµάτων 
καταπολέµησης της απάτης· εκτιµά ότι όσες υποψήφιες χώρες δεν έχουν ακόµη 
υπογράψει και επικυρώσει τις διεθνείς συµβάσεις και πρωτόκολλα περί ποινικής 
προστασίας, πρέπει να το πράξουν σύντοµα· 

 
6) καλεί τον ∆ιευθυντή της OLAF (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της 

Απάτης) να εξετάσει,  στο πλαίσιο της επικείµενης αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας, 
κατά πόσον µπορεί να δηµιουργηθεί επιτόπου σε µία από τις υποψήφιες χώρες 
γραφείο για τον συντονισµό των προσπαθειών στις εν λόγω χώρες· 

 
7) προτρέπει τις υποψήφιες χώρες να συνεχίσουν την προσπάθεια συγκρότησης µιας 

δηµόσιας διοίκησης σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, µε σκοπό την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων διαχείρισης και ελέγχου των κοινοτικών πολιτικών και 
ενισχύσεων από τις ίδιες τις υποψήφιες χώρες, έχοντας επίσης ως στόχο την 
καταπολέµηση της διαφθοράς· ζητεί προς το σκοπό αυτό να προσληφθεί και να 
καταρτισθεί το αναγκαίο για τη διαχείριση και τον έλεγχο προσωπικό· 
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8) εύχεται να λάβει η Επιτροπή τα αναγκαία µέτρα για τη συντόµευση των προθεσµιών 
πληρωµής και για την επίλυση των προβληµάτων συντονισµού µεταξύ των 
προγραµµάτων INTERREG  των κρατών µελών και των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων 
για τις παραµεθόριες περιοχές των υποψηφίων χωρών στο πλαίσιο του προγράµµατος 
PHARE � ∆ιασυνοριακή συνεργασία· 

 
9) αναµένει από τις υποψήφιες χώρες ότι θα ενισχύσουν τις νοµοθεσίες τους σε θέµατα 

οικονοµικού και δηµοσιονοµικού ελέγχου καθώς και στον τοµέα των δηµοσίων 
συµβάσεων καθώς και να ευθυγραµµισθούν προς το κοινοτικό κεκτηµένο. 

 
 



 

PE 285.644 150/173 RR\421090EL.doc 

EL 

 
 

13 Ιουλίου 2000 

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 τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(COM(1999) 500 C5-0341/2000 � 2000/2171(COS)) 

Συντάκτρια γνωµοδότησης: Doris Pack 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Μαΐου 2000, η Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, 
Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού όρισε συντάκτρια γνωµοδότησης την κ. Doris Pack. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 24 Μαΐου 2000, 6 Ιουνίου 2000, 21 Ιουνίου 2000 και 12/13 
Ιουλίου 2000, 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: Giuseppe Gargani (πρόεδρος), Vasco 
Graça Moura (αντιπρόεδρος), Ulpu Iivari (αντιπρόεδρος), Doris Pack (συντάκτρια 
γνωµοδότησης), Κωνσταντίνος Αλυσανδράκης (αναπλ. Αλέξανδρου Αλαβάνου), Ole 
Andreasen, Roberta Angelilli (αναπλ. Thierry de La Perriere), Pedro Aparicio Sánchez, Per-
Arne Arvidsson (αναπλ. Sabine Zissener), Christine de Veyrac, Raina A. Mercedes Echerer 
(αναπλ. Luckas Vander Taelen), Geneviève Fraisse, Lissy Gröner, Cristina Gutiérrez Cortines 
(αναπλ. Mónica Ridruejo), Ruth Hieronymi, Maria Martens, Jens Dyhr Okking, Roy James 
Perry, Christa Prets, Frédérique Ries (αναπλ. Marco Formentini), Martine Roure, The Earl of 
Stockton (αναπλ. Christopher Heaton-Harris), Kathleen Van Brempt, Eurig Wyn και Teresa 
Zabell Lucas. 



 

RR\421090EL.doc 151/173 PE 285.644 

 EL 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α. Νεότητα και εκπαίδευση 
 
- Η µακροχρόνια συµµετοχή στο πρόγραµµα Tempus οδήγησε στην υλοποίηση των 

στόχων της µεταρρύθµισης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και είχε επίσης 
ιδιαίτερη σηµασία για την ανάπτυξη της συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση µεταξύ 
των υποψηφίων προς ένταξη χωρών και των χωρών της ΕΕ. 

 
- Η ενεργός συµµετοχή στα κοινοτικά προγράµµατα (Socrates � Erasmus, Νεότητα για την 

Ευρώπη και Leonardo) από τις περισσότερες υποψήφιες προς ένταξη χώρες θα πρέπει να 
επεκταθεί περαιτέρω, ώστε µε τον τρόπο αυτό οι νέοι ευρωπαίοι από την ανατολή και τη 
δύση να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση όσον αφορά την απαραίτητη συνεργασία για 
την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

 
- Η µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος στη Ρουµανία προχωρεί, παρόλο που 

οικονοµικές δυσκολίες καθυστερούν το ρυθµό και απαιτούνται ακόµη µαζικές 
προσπάθειες, ώστε να υπάρξει προσέγγιση στα διεθνή πρότυπα. Επιπλέον, θα πρέπει να 
καταβληθούν περαιτέρω εκτεταµένες προσπάθειες, ώστε να εκπονηθούν προγράµµατα 
για την ενίσχυση της κατανόησης και της ανεκτικότητας µεταξύ των εθνοτικών οµάδων. 
Ένα θετικό σηµείο είναι η προτιµησιακή µεταχείριση η οποία έχει δοθεί στους 
τσιγγάνους το 1998-1999, όταν επωφελήθηκαν από µία ποσόστωση στο πλαίσιο της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση για καθηγητές καθώς και στον τοµέα της κοινωνικής 
διαχείρισης. 

 
- Στον τοµέα της αµοιβαίας αναγνώρισης των διπλωµάτων και των πιστοποιητικών 

ικανότητας, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν περαιτέρω πρόοδοι, ιδιαίτερα στη Σλοβακία 
και τη Λετονία. 

 
- Στην Τουρκία καταβλήθηκαν σηµαντικές προσπάθειες ώστε να προσαρµοστεί το 

γενικότερο επίπεδο της παιδείας στα κριτήρια της ΕΕ· όµως, υπάρχουν ακόµη ελλείψεις 
στα εκπαιδευτικά προγράµµατα και στα προγράµµατα επαγγελµατικής επιµόρφωσης. 
Ένα περαιτέρω σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί η αντιµετώπιση του θέµατος των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων από την Τουρκία. 

 
Β. Μειονότητες 
 
1. Η κατάσταση στα κράτη της Βαλτικής 
 
- Η µεγαλύτερη µειονότητα εθνοτικών Ρώσων, µετά την επίτευξη της ανεξαρτησίας εκ 

µέρους των κρατών της Βαλτικής, διαβιώνει στη Λετονία και κατόπιν στην Εσθονία, ενώ 
στη Λιθουανία υπάρχει η µικρότερη µειονότητα. Η µεταχείριση της ρωσικής µειονότητας 
στα κράτη της Βαλτικής εµπεριέχει τον κίνδυνο να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση 
στις εν λόγω χώρες και να επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη των σχέσεων µε την ΕΕ.  
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1.1. Λετονία 
 
- Επί του παρόντος για ένα ποσοστό που ανέρχεται σε 43% τα λετονικά δεν είναι η 

µητρική γλώσσα, έτσι ώστε η διδασκαλία της γλώσσας και στα επόµενα έτη θα 
αποτελέσει ένα σηµαντικό µέσο για την ενσωµάτωση του ρωσικού πληθυσµού. 

- Στο πλαίσιο αυτό, έχει µεγάλη και ιδιαίτερη σηµασία η υποστήριξη από την ΕΕ µε τις 
πιστώσεις Phare, µέσω των οποίων καθίστανται δυνατά πολυάριθµα γλωσσικά µαθήµατα 
για την εκµάθηση της λετονικής γλώσσας καθώς και για την εκπαίδευση περαιτέρω 
δασκάλων. 

 
1.2. Εσθονία 
 
- Kαι εδώ θα πρέπει να υποστηριχθεί η διαδικασία της γλώσσας ως ένα σηµαντικό µέσο 

για την ενσωµάτωση της εθνικής µειονότητας στην εσθονική κοινωνία· επί του παρόντος, 
36% του πληθυσµού δεν έχουν ως µητρική γλώσσα τα εσθονικά. 

- Οι προσπάθειες στον τοµέα αυτό ενθαρρύνονται κυρίως στο πλαίσιο του προγράµµατος 
Phare. 

- Αντικείµενο για ανησυχία αποτελεί ο νόµος περί γλώσσας, ο οποίος περιορίζει την 
πρόσβαση του πληθυσµού που δεν οµιλεί εσθονικά στην πολιτική και οικονοµική ζωή. 

 
1.3  Λιθουανία 
 
- Η ενσωµάτωση της ρωσικής µειονότητας δεν δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα επειδή η 

ρωσική µειονότητα αποτελεί µόνο το 8% του συνολικού πληθυσµού. 
 
2. Η κατάσταση στις άλλες χώρες 
 
2.1  Βουλγαρία 
 
- Η συµφωνία πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την προστασία των εθνικών 

µειονοτήτων επικυρώθηκε το Μάιο του 1999.  
 
- Η µειονότητα Ρόµα (5%) του πληθυσµού αποτελεί περαιτέρω αντικείµενο διακρίσεων (η 

αστυνοµική προστασία της είναι ανεπαρκής, αποτελούν αντικείµενο κοινωνικού 
αποκλεισµού, έτσι ώστε τόσο η πτώχεια όσο και το ποσοστό αναλφαβητισµού να είναι 
ιδιαίτερα υψηλό). 

 
- Για τη βελτίωση της καταστάσεως των Ρόµα δηµιουργήθηκε ένα πρόγραµµα πλαίσιο για 

την ενσωµάτωση των Ρόµα στη βουλγαρική κοινωνία· όµως, θα πρέπει να υπάρξει και 
στον τοµέα αυτό διάθεση των κατάλληλων οικονοµικών πόρων. 

 
- Η τούρκικη µειονότητα είναι σε µεγάλο βαθµό ενσωµατωµένη και εκπροσωπείται στην 

πολιτική ζωή. 
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2.2.  Ρουµανία 
 
- Οι συνθήκες για τη χρησιµοποίηση των γλωσσών των µειονοτήτων, ιδιαίτερα των 

ουγγρικών έχουν βελτιωθεί· έτσι, έχει εγκριθεί ένας νόµος, µε τον οποίο δηµιουργείται το 
νοµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία πολυπολιτισµικών πανεπιστηµίων και το οποίο χορηγεί 
στις εθνικές µειονότητες το δικαίωµα να παρακολουθούν τα µαθήµατα στη µητρική τους 
γλώσσα σε όλα τα επίπεδα όλων των κύκλων σπουδών, στο βαθµό βέβαια που η ζήτηση 
είναι επαρκής. 

 
- Οι Ρόµα που διαβιούν στη Ρουµανία, αποτελούν ακόµη αντικείµενο σηµαντικών 

διακρίσεων· είναι δε η κοινωνική οµάδα η οποία βρίσκεται στην πλέον δυσµενή θέση. 
 
- Για τη βελτίωση της καταστάσεως των Ρόµα δηµιουργήθηκε µία διυπουργική επιτροπή, 

η οποία θα πρέπει να συµβάλει στο να συµµετάσχουν οι Ρόµα περαιτέρω στις 
διαδικασίες αποφάσεων για θέµατα που τους ενδιαφέρουν· αλλά και εδώ είναι 
σηµαντικό, τόσο η κυβέρνηση όσο και η κοινωνία να καταβάλλουν ενεργές προσπάθειες 
για την εκπόνηση και υλοποίηση ενός συνόλου µέτρων αυτής της µειονότητας. 

 
2.3. Σλοβακία 
 
- Στον τοµέα αυτό έχουν επιτευχθεί σηµαντικές πρόοδοι· οι σχετικές νοµικές διατάξεις 

είναι σύµφωνες µε τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα καθώς και τις ειδικές συστάσεις του 
Συµβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής. 

 
- Όµως, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της καταστάσεως των Ρόµα 

και στην αντιµετώπιση της αρνητικής στάσεως στην κοινωνία (οι Ρόµα εξακολουθούν να 
αποτελούν ακόµη αντικείµενο διακρίσεων και βιαιοπραγιών, να επιδεικνύουν σηµαντικά 
ποσοστά ανεργίας και ένδειας και να µην προστατεύονται επαρκώς από την αστυνοµία). 

 
2.4. Τουρκία 
 
- Σε ό,τι αφορά το θέµα των Κούρδων δεν καταγράφονται πρόοδοι. 
 
2.5. Η κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες (Σλοβενία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας) χαρακτηρίζεται 

και εδώ από το γεγονός ότι το καθεστώς της µειονότητας των Ρόµα δεν έχει βελτιωθεί. 
 
Γ. Οπτικοακουστικά µέσα 
 
Παρόλο που έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες στο νοµοθετικό τοµέα, οι νοµικές 
διατάξεις σε ό,τι φορά τα οπτικοακουστικά µέσα εξακολουθούν να µην βρίσκονται σε πλήρη 
συµφωνία µε το κοινοτικό κεκτηµένο και θα πρέπει να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις 
αυτού όσον το δυνατόν ταχύτερα (µε εξαίρεση την Ουγγαρία και την Κύπρο). 
 
Λογικό θα ήταν στο πλαίσιο αυτό κατά την προσέγγιση των εθνικών νοµικών διατάξεων µε 
το "κεκτηµένο", κάθε επιµέρους χώρα να εξετάσει τη δική της κατάσταση, ώστε να µπορέσει 
να λάβει ειδικά µέτρα για την "προένταξη". 
 



 

PE 285.644 154/173 RR\421090EL.doc 

EL 

Ένα απαραίτητο σηµείο το οποίο θα πρέπει να αναφερθεί εδώ είναι ότι η εναρµόνιση των 
εθνικών νοµικών διατάξεων µε το "κεκτηµένο", θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί στο σύνολο 
του τοµέα (δηλαδή, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα), ώστε να αποφευχθούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων των χωρών της ΕΕ 
και αυτών των υποψηφίων προς ένταξη χωρών. Αυτό αποτελεί µια σηµαντική πτυχή, ώστε να 
ενισχυθεί στο χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης της διευρυµένης Ευρώπης η ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής παραγωγής· µε τον τρόπο αυτό, θα υπάρξει ταυτόχρονα εγγύηση για την 
πολιτισµική πολυµορφία. 
 
Επιπλέον, πρέπει να επισηµάνουµε σε αυτή τη θέση, ότι εάν και σε πολλές χώρες υφίστανται 
οι απαραίτητες δοµές διοίκησης, υπάρχουν περαιτέρω αµφιβολίες για τη δυνατότητα ελέγχου 
της τήρησης των νοµικών διατάξεων µε το "κεκτηµένο".  
 
∆. Πνευµατική ιδιοκτησία 
 
Στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να καταβληθούν στις περισσότερες χώρες 
σηµαντικές προσπάθειες, ώστε να συµφωνούν οι εθνικές νοµικές διατάξεις µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο. 
 
Όµως, η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία καταγράφουν αξιόλογες προόδους· οι νόµοι 
που έχουν εγκριθεί σε αυτές είναι εναρµονισµένοι µε το κοινοτικό κεκτηµένο και η 
προσέγγιση των νοµικών διατάξεων στον τοµέα του δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας θα 
πρέπει να αξιολογηθεί ως ικανοποιητική. 
 
 
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 που θα εγκρίνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί εκ των προτέρων, ότι δεν ήσαν επαρκώς διαθέσιµα, και 

µάλιστα µερικές φορές ήσαν αντιφατικά, αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία που 
απαιτούνται για µια πραγµατικά σοβαρή σύγκριση της κατάστασης στις υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες, στους τοµείς που εξέτασε η Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, 
Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού. 

 
A. Νεότητα και Εκπαίδευση 
 
2. υπογραµµίζει το γεγονός, ότι η µακροχρόνια συµµετοχή στο πρόγραµµα Tempus είχε 

αποφασιστική σηµασία για την προώθηση της συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση 
µεταξύ αυτών των χωρών και των χωρών της ΕΕ· 
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3. εκφράζει την ελπίδα ότι η από το 1999 συµµετοχή στα κοινοτικά προγράµµατα 
(Socrates, Νεότητα για την Ευρώπη, Erasmus και Leonardo) θα επεκταθεί περαιτέρω 
στις περισσότερες υποψήφιες προς ένταξη χώρες, διότι µε αυτά τα προγράµµατα 
ανταλλαγής νέοι ευρωπαίοι από την Ανατολή και τη ∆ύση µπορούν να αποκτήσουν 
µια καλύτερη κατανόηση για την αναγκαιότητα της συνεργασίας· 

 
Β.  Μειονότητες 
 
4. σηµειώνει ότι ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν τεθεί σε ισχύ νόµοι για την 

κατάργηση των διακρίσεων, απαιτούνται ακόµη προσπάθειες για να εντατικοποιηθεί η 
εκµάθηση γλωσσών και άλλα προγράµµατα ενσωµάτωσης, ιδίως για τη ρωσική 
µειονότητα, στις Βαλτικές Χώρες και να τερµατισθούν οι δυσκολίες και οι 
περιορισµοί που βιώνουν ιδίως οι Ρόµα στις περισσότερες άλλες χώρες· 

 
Γ.  Οπτικοακουστικά µέσα 
 
5. διαπιστώνει, ότι παρόλο που έχουν εν µέρει καταβληθεί προσπάθειες στον νοµοθετικό 

τοµέα, οι νοµικές διατάξεις για τα οπτικοακουστικά µέσα δεν συµβαδίζουν σε µεγάλο 
βαθµό µε το κοινοτικό κεκτηµένο και ότι θα πρέπει να προσαρµοσθούν και να 
εξοµοιωθούν µε τις απαιτήσεις του κοινοτικού κεκτηµένου· 

 
6. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την εναρµόνιση των εθνικών νοµικών διατάξεων µε 

το κοινοτικό κεκτηµένο κάθε επιµέρους χώρας ώστε να καταστεί δυνατό να ληφθούν 
ειδικά µέτρα για την "προένταξη"· µε τον τρόπο αυτό θα µπορούσε να ενισχυθεί και η 
βιοµηχανία του οπτικοακουστικού τοµέα· 

 
∆. Πνευµατική Ιδιοκτησία 
 
7. εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να καταβληθούν ακόµη σηµαντικές προσπάθειες 

στις περισσότερες υποψήφιες προς ένταξη χώρες, ώστε να ευθυγραµµισθούν οι 
εθνικές νοµικές διατάξεις µε το κοινοτικό κεκτηµένο· 

 
Ε. Πληροφόρηση 
 
8. επισηµαίνει την πρωτοβουλία της Επιτροπής που έχει στόχο να βελτιώσει την 

πληροφόρηση της κοινής γνώµης των υποψήφιων χωρών σε ό,τι αφορά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι η δράση αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί σηµαντικά· 

 
9. καλεί τα κράτη µέλη να συνεργασθούν µε τις υποψήφιες χώρες προκειµένου να 

διαδοθούν καλύτερα στις χώρες αυτές πληροφορίες τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
όσο και για τις υποχρεώσεις και τα οφέλη που συνεπάγεται η ένταξή τους σ' αυτήν. 
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29 Αυγούστου  2000 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

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

σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
(COM (99)0500 � C5-0341/00 � COS002171) 

Συντάκτης γνωµοδότησης: Alain Lipietz 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Απριλίου 2000,η Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής 
Πολιτικής όρισε συντάκτη γνωµοδότησης τον κ. Alain Lipietz. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 10 Ιουλίου 2000 και 29 Αυγούστου 2000, η επιτροπή εξέτασε 
το σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα κατωτέρω συµπεράσµατα µε  
21 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους κατά και 13 αποχές. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: William Abitbol, ασκών την προεδρία και 
αντιπρόεδρος· José Manuel García-Margallo y Marfil, αντιπρόεδρος·  Iωάννης Θεωνάς, 
αντιπρόεδρος· Alain Lipietz, συντάκτης γνωµοδότησης· Richard A. Balfe, Luis Berenguer 
Fuster, Pervenche Berès, Hans Blokland, Hans Udo Bullmann, Martin Callanan (αναπλ. 
Othmar Karas), Richard Graham Corbett (αναπλ. Simon Francis Murphy), Benedetto Della 
Vedova, Harald Ettl (αναπλ.  Christa Randzio-Plath), Jonathan Evans, Göran Färm (αναπλ.  
Peter William Skinner), Ingo Friedrich (αναπλ.  Christoph Werner Konrad), Carles-Alfred 
Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Christopher Huhne, Pierre Jonckheer, Γεώργιος 
Κατηφόρης, Piia-Noora Kauppi, Gorka Knörr Borràs, Werner Langen (αναπλ. Ιωάννη 
Μαρίνου), Astrid Lulling, Karla M.H. Peijs (αναπλ.  Marianne L.P. Thyssen) , Fernando 
Pérez Royo, John Purvis (αναπλ.  Alejandro Agag Longo), Alexander Radwan, Bernhard 
Rapkay, Amalia Sartori, Olle Schmidt, Charles Tannock, Helena Torres Marques, Bruno 
Trentin, Jaime Valdivielso de Cué (αναπλ.  José Javier Pomés Ruiz), Theresa Villiers και Karl 
von Wogau.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

I) ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΝΤΑΞΗ 
Ο στόχος µιας «επιτυχηµένης ένταξης» θα πρέπει να εξετασθεί υπό δύο πρίσµατα: από την 
πλευρά των υποψηφίων χωρών και από την πλευρά των χωρών που είναι ήδη µέλη της 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να εκπονηθεί γνωµοδότηση σχετικά µε τα κριτήρια 
και τα διάφορα σηµεία που θα πρέπει να εξετασθούν από την Επιτροπή κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες και τις διαπραγµατεύσεις µε τις υποψήφιες για ένταξη χώρες. 

1. Ερωτήµατα που θα πρέπει να τεθούν σχετικά µε την εξέλιξη των υποψηφίων χωρών 

Η επιτυχηµένη ένταξη µιας χώρας σηµαίνει σηµαντική ευθυγράµµιση της κοινωνικο-
οικονοµικής της κατάστασης προς το «ευρωπαϊκό πρότυπο». Τούτο σηµαίνει υψηλό βιοτικό 
επίπεδο, ένα επίπεδο πλήρους απασχόλησης µε υψηλά ποσοστά δραστηριότητος ανδρών και 
γυναικών, ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών, υψηλό βαθµό κοινωνικής 
ολοκλήρωσης βασισµένης σε υψηλή ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, η οποία µε τη σειρά της 
βασίζεται στις νέες τεχνολογίες. 
 
Θα ήταν ως εκ τούτου ευκταίο το να εξετάζεται η πρόοδος των υποψηφίων χωρών σύµφωνα 
µε τα διάφορα αυτά κριτήρια στις τακτικές µελλοντικές εκθέσεις της Επιτροπής. 
 
Πέραν τούτου, µια «επιτυχηµένη ένταξη», σηµαίνει την χάραξη µιας πορείας η οποία να µην 
κινδυνεύει να ωθήσει την κοινή γνώµη των υποψηφίων χωρών στο να απορρίψει το στόχο. 
Πρόκειται για έναν κίνδυνο ο οποίος είναι πάντα παρών όταν οι ηγέτες µιας χώρας που δεν 
είναι µέλος της Ένωσης προτείνουν στο λαό τους να υποστεί θυσίες χωρίς να έχει ακόµη τις 
θετικές συνέπειες της ένταξης στην ΕΕ, χωρίς ούτε καν να είναι βέβαιος για την ένταξη της 
χώρας του στην Ένωση µετά από τις θυσίες αυτές. 
 
Το σηµαντικό αυτό πρόβληµα παρουσιάζει το ίδιο δύο πτυχές. Αφενός οι περισσότερες 
υποψήφιες χώρες έχουν ένα κατώτερο επίπεδο ανταγωνιστικότητας από εκείνο της ΕΕ (τόσο 
στον βιοµηχανικό όσο και στον γεωργικό τοµέα). Ως εκ τούτου οι χώρες αυτές κινδυνεύουν 
να αντιµετωπίσουν την ταχεία εξαφάνιση ενός µεγάλου αριθµού των βιοµηχανικών τους 
µονάδων παραγωγής, στο µέτρο όπου θα υιοθετούν τους κανόνες ελεύθερων συναλλαγών 
µεταξύ των χωρών τους και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Κατόπιν τούτου κρίνεται ουσιαστικής 
σηµασίας το να τεθεί άµεσα σε εφαρµογή εκ µέρους της ΕΕ µια πολιτική προσαρµογής και 
αντιστάθµισης σε συνεργασία µε τις υποψήφιες χώρες, ούτως ώστε να περιορισθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις της ελεύθερης συναλλαγής. 
 
Πέραν τούτου, από πιο κοινωνικο-οικονοµική άποψη, δεν θα πρέπει να ξεχνούµε ότι οι 
περισσότερες από τις χώρες αυτές χαρακτηρίζονται ήδη από συνήθειες και θεσµικές δοµές οι 
οποίες κατά την πρόσφατη ιστορία δηµιούργησαν την κοινωνική συνοχή τους. Οι δοµές 
αυτές φαίνονται συχνά ασυµβίβαστες µακροπρόθεσµα µε µια κοινωνική οικονοµία της 
αγοράς, καθώς και µε τους κανόνες του θεµιτού ανταγωνισµού που ισχύουν εντός της 
Οικονοµικής Ένωσης. Πολλές όµως από τις θεσµικές αυτές δοµές, οι οποίες είναι εντελώς 
τοπικής εµβέλειας, είναι προς στιγµήν απαραίτητες για την κοινωνική συνοχή των χωρών 
αυτών. Θα ήταν άδικο και επικίνδυνο για την ΕΕ να απαιτήσει την εξάλειψή τους χωρίς να 
µπορεί να προσφέρει στους ενεχόµενους πληθυσµούς τα µέσα να οικοδοµήσουν εκ νέου µια 



 

PE 285.644 158/173 RR\421090EL.doc 

EL 

τουλάχιστον ισότιµη κοινωνική συνοχή. Εάν, κατ� εξαίρεση, η λειτουργία ορισµένων 
συνεταιρισµών ή κρατικοποιηµένων επιχειρήσεων κινδυνεύουν να αποτελέσουν µορφές 
αθέµιτου ανταγωνισµού έναντι των χωρών της Ένωσης, οι µελλοντικές εκθέσεις της 
Επιτροπής θα πρέπει να το επισηµαίνουν και να προβάλλουν συγκεκριµένα επιχειρήµατα ανά 
περίπτωση. 
 
Σε πολλές περιπτώσεις, οι οικονοµικές µονάδες των υποψηφίων χωρών δεν θα µπορέσουν να 
επιβιώσουν λόγω της χαµηλής ανταγωνιστικότητάς τους και του εύρους των επιχορηγήσεων 
που θα απαιτούντο για τη διατήρησή τους. Κατόπιν τούτου καθίσταται αναγκαίο για την ΕΕ 
να συµβάλει στην, αναµφισβήτητα επιβαρυντική, χρηµατοδότηση οικονοµικών και 
κοινωνικών «εξουδετερωτών»: χορήγηση ενίσχυσης για των εκσυγχρονισµό των 
οικονοµικών αυτών µονάδων, χορήγηση ενίσχυσης για την εφαρµογή συστηµάτων 
κοινωνικής προστασίας υπέρ των ενδεχοµένων θυµάτων της διαδικασίας εκσυγχρονισµού. 
Είναι ως εκ τούτου ουσιαστικής σηµασίας το να µεριµνήσει η Επιτροπή για την 
ελαχιστοποίηση της περιττής εξάλειψης παραγωγικών µονάδων ή µηχανισµών κοινωνικής 
συνοχής, προκειµένου να διεξαχθεί η διαδικασία προσαρµογής µε όσο το δυνατό µικρότερο 
κοινωνικό κόστος στις ενεχόµενες χώρες, ελαχιστοποιώντας συγχρόνως τις αντισταθµιστικές 
µεταφορές πιστώσεων από την ΕΕ προς τις υποψήφιες χώρες. 
 
2. Αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στις χώρες που είναι ήδη µέλη της ΕΕ. 
 
Όταν µιλάµε για αρνητικές επιπτώσεις εννοούµε γενικά όλες τις συνέπειες της ένταξης µιας 
υποψήφιας χώρας που θα γίνουν αισθητές ως «αθέµιτος ανταγωνισµός» από τους 
παραγωγούς και τον πληθυσµό των κρατών µελών της Ένωσης.  
 
Αθέµιτος ανταγωνισµός στην αγορά εργασίας. 
 
Ένας πρώτος λόγος ανησυχίας είναι η µαζική εισροή διακινουµένων εργαζοµένων, τόσο 
διασυνοριακών όσο και εποχιακών, οι οποίοι θα ικανοποιούντο µε µια αµοιβή όπως εκείνη 
της χώρας τους η οποία όµως είναι ως γνωστόν κατώτερη από την αµοιβή που ισχύει 
κανονικά στις χώρες της Ένωσης. Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει, κυρίως στις 
διαµεθοριακές περιοχές, σε ξενοφοβία η οποία θα υπονόµευε την ένταξη. Η λύση θα 
συνίστατο στην απόλυτη τήρηση των µισθολογικών συµφωνιών και συλλογικών συµβάσεων 
των ενεχοµένων χωρών της Ένωσης.  
 
Η άλλη πτυχή του ίδιου προβλήµατος συνίσταται στον κίνδυνο µετατόπισης των 
επιχειρήσεων, από παραµεθόριες ή και κεντρικές ζώνες της ΕΕ προς τις υποψήφιες χώρες 
όπου ισχύουν χαµηλοί µισθοί, προκειµένου να επανεξαγάγουν τα προϊόντα τους προς την ΕΕ. 
Η διαδικασία αυτή έχει πολύ λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις όταν συνοδεύεται από έναν 
πραγµατικό εκσυγχρονισµό της υποψήφιας χώρας, ο οποίος συµβάλλει στην προοδευτική 
ανύψωση των επιπέδων αµοιβής της εργασίας στην χώρα αυτή έως ότου ευθυγραµµισθούν µε 
το διαφορικό παραγωγής. Θα ήταν ευκταίο να επιταχυνθεί η εν λόγω διαδικασία σύγκλισης, 
αφενός µέσω της άµεσης εφαρµογής του Κοινωνικού Ευρωπαϊκού Χάρτη στις υποψήφιες 
χώρες, αφ� ετέρου δε µέσω χορηγήσεως ενίσχυσης στις παραµεθόριες περιοχές εντός της ΕΕ, 
γεγονός που θα επέτρεπε τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Η Επιτροπή καλείται να 
εγκύψει όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά στο πρόβληµα αυτό και να επιδιώξει την εξεύρεση 
δυνατών λύσεων αξιολογώντας το κόστος τους. 



 

RR\421090EL.doc 159/173 PE 285.644 

 EL 

 
Αθέµιτος νοµοθετικός και φορολογικός ανταγωνισµός. 
 
Τα ανωτέρω ισχύουν βεβαίως και όσον αφορά τον φορολογικό και νοµοθετικό ανταγωνισµό, 
ειδικότερα όσον αφορά την νοµοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος. Η ίδια η ΕΕ δεν 
είναι άµεµπτη, ειδικότερα στο θέµα του αθέµιτου ανταγωνισµού στον φορολογικό τοµέα. Θα 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις για φορολογικά θέµατα όσο 
εξακολουθεί η ΕΕ να µην έχει ρυθµίσει το θέµα στην επικράτειά της, λόγου χάριν 
εγκρίνοντας «το πακέτο Monti». 
 
Εις ό,τι αφορά τη νοµοθεσία, θα πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των περιπτώσεων όπου µια 
κακή τοπική νοµοθετική ρύθµιση δύναται να θεωρηθεί ως αθέµιτος ανταγωνισµός και τις 
περιπτώσεις όπου απροσεξίες στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος συνιστούν 
κίνδυνο, όχι µόνο για τους πληθυσµούς και τα οικοσυστήµατα της περιοχής, αλλά επίσης για 
τους πληθυσµούς και τα οικοσυστήµατα άλλων χωρών. Θα ήταν άκρως χρήσιµο να δοθεί 
έµφαση στα σηµεία αυτά στο πλαίσιο των τακτικών εκθέσεων σχετικά µε κάθε υποψήφια 
χώρα. 
 
3. Πως θα χρησιµοποιήσουµε την αποκτηθείσα εµπειρία 

Η διαδικασία ταυτόχρονης ένταξης 12 ή 13 υποψηφίων χωρών στην ΕΕ είναι χωρίς 
προηγούµενο στην ιστορία της. Ωστόσο, θα ήταν αντιπαραγωγικό να µη ληφθεί υπόψη η 
εµπειρία που έχει αποκτηθεί κατά τη διαδικασία προηγουµένων εντάξεων: Αφενός η ένταξη 
των κρατιδίων της πρώην Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας εντός της Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και αφ� ετέρου η ένταξη των τριών χωρών της Ευρώπης του 
Νότου µετά από την πτώση των δικτατορικών τους καθεστώτων, το 1974-75. 
 
Η Ανατολική Γερµανία εντάχθηκε ταχέως και πλήρως στην Οµοσπονδιακή Γερµανία, όχι 
µόνο µε την ίδια νοµοθεσία αλλά και µε τις ίδιες συλλογικές συµβάσεις, το ίδιο νόµισµα, και 
ως εκ τούτου ελάχιστα διαφορετικά επίπεδα αµοιβών. Μια τέτοια απόφαση ήταν 
αναµφισβήτητα απαραίτητη προκειµένου να αποφευχθούν οι υπερβολικά σηµαντικές 
µετακινήσεις πληθυσµών εντός της Γερµανίας, ενώ προκάλεσε την σχεδόν ακαριαία 
εξαφάνιση του παραγωγικού µηχανισµού της Ανατολικής Γερµανίας και των µηχανισµών 
κοινωνικής συνοχής που συνδέονταν µαζί του. Οι φορολογούµενοι των κρατιδίων της 
∆υτικής Γερµανίας χρειάστηκε να αντισταθµίσουν την κατάρρευση αυτή µε µαζικές 
µεταφορές πιστώσεων προς όφελος των συµπατριωτών τους. Η εν λόγω διαδικασία 
κατάρρευσης � αντιστάθµισης (αντί µιας δηµιουργικής κατάρρευσης) µεγιστοποίησε 
αναµφισβήτητα την σηµασία των µεταφορών αυτών και ως εκ τούτου των ψυχολογικών 
εντάσεων µεταξύ της «χορηγού» Γερµανίας και της «λαµβάνουσας» Γερµανίας. 
 
Αντίθετα, η ένταξη της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας αποτέλεσε µια 
µακροχρόνια διαδικασία, της οποίας προηγήθηκε µια περίοδος σύνδεσης και την οποία 
ακολούθησε µια περίοδος προσχώρησης κατ� εξαίρεση. Κατά την εν λόγω περίοδο αµοιβαίας 
προσαρµογής, µεταφέρθηκαν πόροι, σηµαντικοί αναµφισβήτητα, προς τις υποψήφιες χώρες 
και προς τις παραµεθόριες περιοχές εντός της ΕΕ. Ωστόσο, η καταβολή των πόρων αυτών 
πραγµατοποιήθηκε σταδιακά και σε µακροχρόνια περίοδο. Το πιο ουσιαστικό µέρος της 
προσπάθειας προσαρµογής επωµίστηκαν οι τοπικές οικονοµίες, στο περιθώριο των µέτρων 
εξαίρεσης.  
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Καµία από τις δύο αυτές εµπειρίες δεν θα µπορέσει να χρησιµοποιηθεί αυτούσια όσον αφορά 
τις πολύ διαφορετικές περιπτώσεις των νέων υποψηφίων για ένταξη χωρών. Ο εισηγητής 
τονίζει ωστόσο την σκοπιµότητα συλλογής, δηµοσίευσης και εξέτασης των στοιχείων του 
απολογισµού των δύο αυτών εµπειριών, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την επίλυση 
των σηµαντικών προβληµάτων που θα προκύψουν. 
 
 
ΙΙ) Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
Σε συνάρτηση µε τα προβλήµατα που προαναφέραµε, ο εισηγητής κρίνει ότι θα πρέπει στο 
πλαίσιο των τακτικών εκθέσεων σχετικά µε τις διάφορες χώρες, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
κατά τα επόµενα έτη σε ορισµένε ειδικά προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά µπορούµε να τα 
συνοψίσουµε στην ακόλουθη τυπολογία: 
 
1. Η περίπτωση της Κύπρου και της Μάλτας 
 
Οι δύο αυτές χώρες απέδειξαν την ικανότητά τους να βιώσουν µια οικονοµία της αγοράς. 
Παράλληλα, όσον αφορά την παραγωγή τους, οι χώρες αυτές φαίνεται να είναι εντεταγµένες 
στο σύστηµα αγροτικών παραγωγών της Μεσογείου, και η ένταξή τους στην κοινή αγροτική 
πολιτική δεν φαίνεται να θέτει ιδιαίτερα προβλήµατα. ∆εν ισχύει το ίδιο όσον αφορά τον 
εµπορικό τους στόλο, που αποτελεί µια µη αµελητέα συνισταµένη του εισοδήµατος των 
χωρών αυτών. Η εφαρµογή του «κοινοτικού κεκτηµένου» σχετικά µε την ασφάλεια των 
πλοίων κατά τη στιγµή της ένταξής τους, θα υποχρεώσει τις δύο αυτές χώρες να 
τροποποιήσουν τη σύνθεση και την κατάσταση του εµπορικού στόλου που φέρει τη σηµαία 
τους. Θα είναι ιδιαίτερα ουσιαστικής σηµασίας, στο πλαίσιο των µελλοντικών τακτικών 
εκθέσεων της Επιτροπής σχετικά µε τις χώρες αυτές, το να δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην 
απαίτηση αυτή και να αναφέρεται η σηµειωθείσα πρόοδος όσον αφορά την συµµόρφωση των 
στόλων που φέρουν τη σηµαία της Μάλτας και της Κύπρου, καθώς και στις συγκεκριµένες 
προτάσεις της ΕΕ προκειµένου να βοηθήσει τις χώρες αυτές να προσαρµοσθούν στους νέους 
κανόνες. 
 
Οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
 
Οι χώρες αυτές παρουσιάζουν δύο τύπους προβληµάτων, άνισης σηµασίας ανά περίπτωση. 
 
Προβλήµατα που συνδέονται µε τη βιοµηχανία. 
 
Τα προβλήµατα αυτά είναι ιδιαίτερα σηµαντικά στις ∆ηµοκρατίες της Τσεχίας και 
Σλοβακίας, στην Ουγγαρία και την Πολωνία. Πρόκειται κυρίως για διαφορικά παραγωγής και 
µισθών που απορρέουν από ένα διαφορικό ανταγωνιστικότητας. Το ιδανικό, τόσο από την 
άποψη των χωρών αυτών όσο και από την άποψη των χωρών της ΕΕ, θα ήταν να υπάρχει ένα 
ορισµένο περιθώριο ανταγωνιστικότητας υπέρ των υποψηφίων χωρών που θα επέτρεπε τη 
χρηµατοδότηση του εκσυγχρονισµού τους µε ελαχιστοποίηση της ενίσχυσης εκ µέρους των 
χωρών της Ένωσης. Το εν λόγω διαφορικό ανταγωνιστικότητας θα βασίζεται εν γένει στη 
µισθολογική διαφορά. Στο πλαίσιο των προσεχών εκθέσεων θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα 
ούτως ώστε η εν λόγω µισθολογική διαφορά να µην οδηγήσει σε υπερβολικό πλεονέκτηµα 
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από την άποψη του ανταγωνισµού, αλλά αντίθετα θα πρέπει να επιδιωχθεί µείωσή του και η 
ταχεία ευθυγράµµισή του µε τα µισθολογικά επίπεδα που ισχύουν  ήδη στην ΕΕ. Σε 
περίπτωση αρνητικού διαφορικού ανταγωνιστικότητας, είναι σαφές ότι µια θετική 
ανταγωνιστικότητα δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί µε µείωση των µισθών αλλά αντίθετα 
µέσω ισχυρών διαρθρωτικών ενισχύσεων για εκσυγχρονισµό, εκ µέρους της ΕΕ. Η Επιτροπή 
καλείται να εκθέτει µε συστηµατικό τρόπο την κατάσταση όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα κάθε υποψήφιας χώρας. 
 
Προβλήµατα που συνδέονται µε τη γεωργία 
 
Σε χώρες όπως η Πολωνία και η Λιθουανία αλλά επίσης  η Ρουµανία και η Βουλγαρία, ο 
αγροτικός πληθυσµός αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο ποσοστό. Το µεγάλο αυτό ποσοστό 
αγροτικού πληθυσµού απορρέει συχνά από τη διατήρηση µιας µικρής αγροτικής εµπορικής 
παραγωγής στην ιστορία των προγραµµατισµένων αυτών, πρώην σοσιαλιστικών, οικονοµιών. 
Θα ήταν παράδοξο το να οδηγήσει η µετάβαση προς µια οικονοµία της αγοράς στην 
κατάρρευση του τοµέα µικρής παραγωγής στις χώρες αυτές! Ένα τέτοιο παράδοξο θα 
οδηγούσε σε εθνικιστικές και λαϊκιστικές αντιδράσεις στις εν λόγω χώρες. Ως εκ τούτου 
καθίσταται ουσιαστικής σηµασίας το να µην οδηγήσει ο εκσυγχρονισµός σε µια υπερβολική 
και βίαιη αστυφιλία. Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2000, φαίνεται δύσκολο να αντισταθµιστεί 
οικονοµικά, µέσω αποζηµιώσεων, ένας υπερβολικά ταχύς εκσυγχρονισµός. Κατά συνέπεια, ο 
εκσυγχρονισµός της γεωργίας των εν λόγω χωρών δεν θα µπορέσει να λάβει τη µορφή µιας 
απότοµης µετάβασης προς µια τεχνική παραγωγής βασισµένη στην εντατική χρησιµοποίηση 
χηµικών ή µηχανικών µέσων και στην εξοικονόµηση εργασίας. Προκειµένου να επιβραδυνθεί 
ο ρυθµός της αστυφιλίας παράλληλα προς τον εκσυγχρονισµό των αγροτικών δοµών, θα 
πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να επιδιωχθεί η εξειδίκευση σε µια βιολογική γεωργία 
εντάσεως εργασίας. Στις µελλοντικές εκθέσεις, καλείται η Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς 
τις συνθήκες υπό τις οποίες θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί ένας αγροτικός 
εκσυγχρονισµός χωρίς υπερβολική αστυφιλία.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, που 
είναι αρµόδια επί της ουσίας, να ενσωµατώσει στην πρόταση ψηφίσµατός που θα εγκρίνει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

1. υπογραµµίζει ότι η διεύρυνση προς ανατολάς διαφέρει από άλλες διαδικασίες 
διεύρυνσης, αφενός, επειδή οι υποψήφιες για ένταξη χώρες πρέπει να προσαρµόσουν 
τα οικονοµικά τους συστήµατα στo πρότυπo της οικονοµίας της αγοράς και, 
αφετέρου, διότι το οικονοµικό χάσµα που τις χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι ιδιαίτερα µεγάλο· ως εκ τούτου, επιδοκιµάζει µεν την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί, όσον αφορά την εγκαθίδρυση µιας οικονοµίας της αγοράς ικανής να 
λειτουργήσει, ζητεί, όµως, από τις χώρες ΚΑΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους, 
κυρίως όσον αφορά τη δηµιουργία θεσµών, όπως για παράδειγµα αρµόδιων για τον 
ανταγωνισµό αρχών, γραφείων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή δικαστικών αρχών που 
να λειτουργούν, αλλά και όσον αφορά τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και την 
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υιοθέτηση του νοµικού κεκτηµένου της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 
ενισχύσουν την τεχνική, θεσµική και οικονοµική συνεργασία τους µε τις χώρες ΚΑΕ, 
προκειµένου να προετοιµαστεί επιτυχώς η ένταξη· 

2. διαπιστώνει ότι η εγκαθίδρυση ενός συστήµατος βασιζόµενου στην οικονοµία της 
αγοράς και τη δηµοκρατία αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ότι προκειµένου να το επιτύχει, κάθε υποψήφια χώρα πρέπει να θεσπίσει 
αποτελεσµατική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού, ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα, την 
ιδιωτική ιδιοκτησία, την αυτονοµία των κοινωνικών εταίρων και ένα φορολογικό 
σύστηµα που να λειτουργεί· 

3. υπογραµµίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής στις υποψήφιες για ένταξη χώρες 
εξωπραγµατικού επιπέδου κοινωνικής προστασίας θα έχει ως αποτέλεσµα τον 
περιορισµό των αναπτυξιακών δυνατοτήτων τους και της ικανότητάς τους να 
γεφυρώσουν το χάσµα που υπάρχει όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο, και διαπιστώνει 
ότι, σε γενικές γραµµές, η αναβάθµιση του επιπέδου κοινωνικής προστασίας θα 
πρέπει µάλλον να επακολουθεί παρά να προηγείται της αύξησης της παραγωγικότητας 
και της επενδυτικής δραστηριότητας· 

4. τονίζει ότι η ένταξη προϋποθέτει την τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, ένα 
ελάχιστο επίπεδο σύγκλισης της πραγµατικής οικονοµίας καθώς και την υιοθέτηση 
του κοινοτικού κεκτηµένου. 
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ΠΟΛΙΤΩΝ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

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

σχετικά µε την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(COM(1999) 500 - C5-0341/2000 - 2000/217(COS)) 

Συντάκτης γνωµοδότησης: Ozan Ceyhun 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Ιουνίου 2000, η  Επιτροπή Ελευθεριών και ∆ικαιωµάτων των 
Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων όρισε συντάκτη γνωµοδότησης τον κ. 
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Κατά τις συνεδριάσεις της στις 12-13 Ιουλίου 2000 και 4 Σεπτεµβρίου 2000, η επιτροπή 
εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. 

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

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Graham R. Watson, πρόεδρος· Robert 
J.E. Evans, αντιπρόεδρος· Bernd Posselt, αντιπρόεδρος· Ozan Ceyhun, συντάκτης 
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(αναπλ.Sérgio Sousa Pinto), Alima Boumediene-Thiery, Rocco Buttiglione, Marco Cappato, 
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153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), Glyn Ford (αναπλ.Gerhard Schmid), Adeline Hazan 
(αναπλ.Gianni Vattimo), Jorge Salvador Hernández Mollar, Margot Keßler, Ewa Klamt, 
Alain Krivine (αναπλ.Fodé Sylla), Βαρώνη Sarah Ludford, Hartmut Nassauer, William 
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Martine Roure (αναπλ.Joke Swiebel), Ingo Schmitt (αναπλ.Mary Elizabeth Banotti), Anna 
Terrón i Cusí, Maurizio Turco (αναπλ.Frank Vanhecke) και Christian von Boetticher. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Εισαγωγή 
 
Η προσχώρηση των υποψηφίων χωρών στην ΕΕ τους επιβάλει, σύµφωνα µε τα κριτήρια της 
Κοπεγχάγης, να πληρούν τις απαιτήσεις του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και 
της υιοθέτησης του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών 
υποθέσεων. Ενδείκνυται κατά συνέπεια να αξιολογηθεί η κατάστασή τους και να εκτιµηθεί η 
λειτουργία της προενταξιακής στρατηγικής σ� αυτούς τους τοµείς. Τέλος πρέπει να 
αξιολογηθεί η επιτυχία της διαδικασίας διεύρυνσης όσον αφορά την συµβολή της στην 
δηµοκρατική συνολική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα µέσα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων του κοινοτικού κεκτηµένου πρέπει κατά συνέπεια να αναγνωρισθεί κατά τις 
διαπραγµατεύσεις ένταξης στον τοµέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων µέγιστη 
προτεραιότητα. 
 
Ι. Εκτίµηση της κατάστασης των δικαιωµάτων του ανθρώπου στις υποψήφιες χώρες 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 49 της ΣΕΕ «κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αρχές που 
καθορίζονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1» µπορεί να ζητήσει να καταστεί µέλος της Ένωσης. 
Αν και τα υποψήφια κράτη πραγµατοποίησαν προόδους όσον αφορά την παγίωση του 
κράτους δικαίου και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, πρέπει ωστόσο να 
διαπιστώσουµε ότι υφίστανται σχετικά καταστάσεις µη ικανοποιητικές. Έτσι πολλά 
υποψήφια κράτη δεν έχουν ακόµη καταργήσει την ποινή του θανάτου (Πολωνία, Τουρκία). 
Εξάλλου, υπάρχουν πολλά κενά όσον αφορά την κατάσταση των παιδιών ιδίως στη Ρουµανία 
και τη Βουλγαρία. Το ίδιο συµβαίνει όσον αφορά τα δικαιώµατα της γυναίκας, την 
κατάσταση των οµοφυλοφίλων και των αντιρρησιών συνείδησης σε πολλά υποψήφια κράτη. 
 
Όσον αφορά τις εθνικές µειονότητες, παρά τις µικρές προόδους, καταπατώνται τα 
δικαιώµατα ιδίως των Ροµ σε πολλά κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, και αυτά 
του λαού των Κούρδων στην Τουρκία. Οι µειονότητες αυτές είναι θύµατα διακρίσεων και 
µάλιστα κακοµεταχείρισης εκ µέρους της αστυνοµίας (Βουλγαρία, Τουρκία). ∆εν 
διασφαλίζονται πλήρως οι ελευθερίες του συνεταιρίζεσθαι, του Τύπου, της χρήσης των 
µειονοτικών γλωσσών σε πολλές περιπτώσεις. Θα σηµειώσουµε ωστόσο µε ικανοποίηση 
ορισµένες προόδους όσον αφορά την ιθαγένεια και την ενσωµάτωση των µειονοτήτων, ιδίως 
στην Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και τη Σλοβακία. 
 
ΙΙ. Ενσωµάτωση του κοινοτικού κεκτηµένου και ικανότητα πραγµατικής εφαρµογής του 
κεκτηµένου στις υποψήφιες χώρες 
 
Η ενσωµάτωση του κοινοτικού κεκτηµένου αποτελεί ένα καθήκον µε µεγάλη σηµασία. Οι 
υποψήφιες χώρες πρέπει ιδίως να προβούν τόσο σε µια νοµοθετική ενηµέρωση όσο και σε 
µια πραγµατική εφαρµογή των νέων νόµων. 
 
Οι υποψήφιες χώρες πρέπει επίσης να επικυρώσουν, εφόσον δεν έχουν προβεί ακόµη σε 
αυτό, τις διεθνείς συµβάσεις σε αυτούς τους τοµείς. Πρέπει επίσης να υλοποιήσουν τους 
θεσµούς και τις αναγκαίες δοµές καθώς και να επενδύσουν στην κατάρτιση των ανθρωπίνων 
πόρων προκειµένου να διασφαλίσουν ένα δίκαιο και δηµοκρατικό αστυνοµικό σύστηµα, µια 
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ανεξάρτητη δικαστική τάξη που σέβεται τις δηµοκρατικές εγγυήσεις και µια ζώσα κοινωνία 
των πολιτών. Πρέπει να τονισθεί ο σηµαντικός ρόλος των ΜΚΟ κατά την εφαρµογή του 
κεκτηµένου στις υποψήφιες χώρες. Ο σηµαντικός τους ρόλος ως προασπιστών των 
δηµοκρατικών αξιών, των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των µειονοτήτων πρέπει να ληφθεί 
περισσότερο υπόψη κατά τις προεργασίες της ένταξης. 
 
Η εναρµόνιση των διαδικασιών ασύλου και η θέσπιση ενός ανθρωπίνου συστήµατος 
οικονοµικής «κατανοµής των βαρών» φαίνεται ενώπιον της επικείµενης διεύρυνσης ακόµη 
πιο επείγουσα. Ένας θεµελιούµενος στις συνθήκες Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων θα 
είχε πέραν αυτού πρωταρχική σηµασία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε 
µια διευρυµένη Ένωση. 
 
Πολιτική ασύλου 
 
Συνολικά η εφαρµογή των προτύπων της ΕΕ θα έχει θετική επίπτωση στον τοµέα του δικαίου 
του ασύλου όσον αφορά την προστασία των προσφύγων στις υποψήφιες χώρες. Υφίστανται 
πολυάριθµα µεγάλα κενά µεταξύ των προτύπων προστασίας στις υποψήφιες χώρες και αυτών 
της ΕΕ. Τα πλέον επείγοντα προβλήµατα είναι νοµοθετικές ανεπάρκειες, καθώς και η 
υπέρµετρη χρήση των ρητρών εξαιρέσεως, οι ελλείψεις στη διοίκηση καθώς και οι 
επαναπροωθήσεις στα σύνορα, ελλιπής ανεξάρτητη παροχή νοµικών συµβουλών για 
αιτούντες άσυλο και η αυθαίρετη φυλάκιση αιτούντων άσυλο. Κατά τη νοµοθετική 
υιοθέτηση των προτύπων της ΕΕ πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι υπό ορισµένες πτυχές τα 
πρότυπα της ΕΕ δε φτάνουν τα διεθνή πρότυπα. 
 
Η συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων µεταξύ της ΕΕ και 
των υποψηφίων χωρών λαµβάνει επί του παρόντος µόνο περιορισµένα υπόψη το δίκαιο του 
ασύλου. Έτσι συµφωνίες επαναπροώθησης των κρατών µελών της ΕΕ µε τις υποψήφιες 
χώρες παραβλέπουν βασικές εγγυήσεις προστασίας, έτσι π.χ. την εγγύηση, ότι ο αιτών άσυλο 
έχει στη χώρα υποδοχής πρόσβαση σε µια δίκαιη και αποτελεσµατική διαδικασία χορήγησης 
ασύλου. Το ίδιο ισχύει για τη σύναψη συµφωνιών επαναπροώθησης µεταξύ των υποψηφίων 
χωρών και τρίτων χωρών. 
 
Σύµφωνα µε τη Σύµβαση του ∆ουβλίνου θα πρέπει οι υποψήφιες χώρες µετά την 
προσχώρησή τους να εξετάσουν και λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ένα δυσανάλογα 
µεγάλο αριθµό αιτήσεων χορήγησης ασύλου. Ενόψει της διεύρυνσης συνιστάται κατά 
συνέπεια µια µεταρρύθµιση των ρυθµίσεων της Σύµβασης του ∆ουβλίνου. 
 
Κεκτηµένο της ΕΕ όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων 
 
Οι υποψήφιες χώρες καλούνται, να υιοθετήσουν το κεκτηµένο της ΕΕ όσον αφορά τον 
έλεγχο των µελλοντικών εξωτερικών συνόρων. Κατά την εκτέλεση των 
συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ µέτρων προστασίας των συνόρων λαµβάνεται ωστόσο 
ανεπαρκώς υπόψη η πρόσβαση των προσφύγων στη διαδικασία χορήγησης ασύλου. Έτσι δεν 
εξηγεί π.χ. µια από το Συµβούλιο στις υποψήφιες χώρες διανεµηθείσα κατευθυντήρια γραµµή 
για αποτελεσµατικές πρακτικές του ελέγχου προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, ποια διαδικασία 
πρέπει να ακολουθείται στα σύνορα µε µια αίτηση χορήγησης ασύλου. 
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Κατά την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων θα πρέπει εκτός αυτού να εξευρεθεί µια 
ισορροπία µεταξύ των δικαιολογηµένων στόχων της καταπολέµησης του εγκλήµατος και 
αυτών της υποστήριξης των παραδοσιακών σχέσεων µεταξύ των πληθυσµών ένθεν κακείθεν 
των συνόρων. Η στεγανοποίηση των εξωτερικών συνόρων είναι λεπτό θέµα και παραβλέπει 
δυνατότητες διαµεθοριακής συνεργασίας, η οποία µπορεί να είναι τόσο για τις υποψήφιες 
χώρες όσο και για την διευρυµένη Ένωση σηµαντικά επωφελής σε πολιτικό και οικονοµικό 
επίπεδο. Η διαµεθοριακή συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί και θα πρέπει να διατηρηθούν 
ευέλικτες µορφές για την παραµεθόρια διακίνηση προσώπων. Εν προκειµένω δεν θα πρέπει 
ωστόσο να ενισχυθεί η εξευτελιστική για τον άνθρωπο δράση των συµµοριών παράνοµης 
διακίνησης. 
 
Πολιτική θεωρήσεων 
 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2317/95 καθορίσθηκε κατάλογος κρατών, για τους 
υπηκόους των οποίων ισχύει υποχρέωση θεωρήσεως για τη διάβαση των εξωτερικών 
συνόρων της ΕΕ. Κατά το χρονικό σηµείο της προσχώρησης θα πρέπει οι υποψήφιες χώρες 
να τηρήσουν αυτό τον κατάλογο θεωρήσεων. Σε ορισµένα κράτη, τα οποία περιλαµβάνονται 
σε αυτόν τον κατάλογο, προσάπτονται ωστόσο συστηµατικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. Κατά την εφαρµογή του καταλόγου πρέπει να καταβληθεί προσοχή, 
προκειµένου να µην δηµιουργηθεί για τους αιτούντες άσυλο από αυτές τις χώρες µειονέκτηµα 
όσον αφορά την πρόσβαση στη διαδικασία χορήγησης ασύλου στα κράτη µέλη. 
 
Αστυνοµική συνεργασία 
 
Η συνεργασία µεταξύ της ΕURΟΡΟL και των αρµοδίων αστυνοµικών αρχών των υποψηφίων 
κρατών θα πρέπει να υπόκειται στον κοινοβουλευτικό και δικαστικό έλεγχο. Όσον αφορά την 
προστασία των προσωπικών δεδοµένων θα πρέπει εκτός αυτού να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ δεσµευτικά για τους σχετικούς µε τον τρίτο πυλώνα τοµείς. 
 
ΙΙΙ. Η προενταξιακή στρατηγική 
 
Στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής τα κράτη µέλη επωφελούνται των ενισχύσεων 
του προγράµµατος Phare, της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την δηµοκρατία και 
συµµετέχουν σε διάφορα ειδικά προγράµµατα στον τοµέα δικαιοσύνης εσωτερικών 
υποθέσεων όπως Οδυσσέας, Grotius ή Falcone. Οι «αδελφοποιήσεις» µε τις οποίες τα κράτη 
µέλη της Ένωσης παρέχουν την τεχνική τους αρωγή αποδεικνύονται επίσης γενικώς πολύ 
επωφελείς. Υπό την επιφύλαξη της τακτικής επαναξιολόγησής τους τα διάφορα αυτά 
προγράµµατα πρέπει να συνεχισθούν και να βελτιωθούν. 
 

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: 
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1. υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 49 της ΣΕΕ και σύµφωνα µε τα κριτήρια τα 

αποκαλούµενα της Κοπεγχάγης, τα υποψήφια κράτη πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 
του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της υιοθέτησης του κοινοτικού 
κεκτηµένου· θεωρεί επιπλέον ότι, για να είναι αξιόπιστα ως προς την απαίτηση αυτή την 
οποία επιβάλλουν στις υποψήφιες χώρες, τα κράτη µέλη της Ένωσης οφείλουν να είναι 
άψογα σε θέµατα σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και ως εκ τούτου θα πρέπει 
να επιτελέσουν τις αναγκαίες για το σκοπό αυτό προόδους· 

 
2. αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι υποψήφιες χώρες για  να 

προσαρµόσουν τις διαδικασίες τους ώστε να συµµορφωθούν µε ένα κοινοτικό κεκτηµένο 
το οποίο, στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, αναπτύσσεται 
µε ταχύτητα· 

 
3. σηµειώνει ότι, παρά τις συντελεσθείσες αναµφισβήτητες προόδους σε πολλά υποψήφια 

κράτη, ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου συνεχίζει να είναι µη ικανοποιητικός 
λαµβανοµένων υπόψη: 

 
 - της διατήρησης της ποινής του θανάτου σε ορισµένα υποψήφια κράτη, την κατάσταση 

των παιδιών (Ρουµανία και Βουλγαρία ιδιαίτερα), την κατάσταση των γυναικών, των 
οµοφυλοφίλων και των αντιρρησιών συνείδησης· 

 
 - των διακρίσεων, πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτισµικών τις οποίες 

υφίστανται πάντοτε ορισµένες µειονότητες ιδίως των τσιγγάνων σε πολλά κράτη της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Κούρδων στην Τουρκία·  

 
 - της θέσης των ρωσοφώνων σε ορισµένα κράτη της Βαλτικής, παρόλο που θα πρέπει 

να επισηµανθούν τα προγράµµατα εκµάθησης γλώσσας και τα άλλα προγράµµατα 
ένταξης τα οποία βελτιώνουν τη θέση τους· 

 
4. καλεί επίµονα τα ενεχόµενα κράτη, ενώπιον αυτών των απαράδεκτων καταστάσεων, να 

υιοθετήσουν στρατηγικές ενσωµάτωσης αυτών των µειονοτήτων και αναγνώρισης των 
νοµίµων δικαιωµάτων τους, καθώς και να καθιερώσουν νοµοθεσία κατά των διακρίσεων 
βάσει του άρθρου 13 της ΣΕΚ· ζητεί από το Παρατηρητήριο της Βιέννης να εκπονήσει 
συνοπτικές εκθέσεις που θα αναφέρουν τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να 
καταπολεµηθεί ο ρατσισµός· 

 
5. σηµειώνει ότι καταγράφηκαν σηµαντικές πρόοδοι, όσον αφορά την υιοθέτηση του 

κοινοτικού κεκτηµένου ενόψει της ενηµέρωσης των νοµοθεσιών των υποψηφίων κρατών 
και καλεί τα ενεχόµενα κράτη να ολοκληρώσουν ταχέως τις εργασίες τους τόσο σε 
νοµοθετικό επίπεδο όσο και σχετικά µε την επικύρωση των διεθνών συµβάσεων· 

 
6. διαπιστώνει ότι σχεδόν σε όλες τις υποψήφιες χώρες απαιτούνται ακόµη σηµαντικές 

προσπάθειες για να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα του δικαστικού µηχανισµού και 
των επιφορτισµένων µε την εσωτερική ασφάλεια υπηρεσιών· 
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7. επισηµαίνει ότι σε πολλές υποψήφιες χώρες φαίνεται επιβεβληµένη µια µεγαλύτερη 
δέσµευση για την καταπολέµηση του εµπορίου ναρκωτικών και της παραγωγής 
συνθετικών ιδίως ναρκωτικών· 

 
8. διαπιστώνει ότι, παρά τις προόδους στη µεταρρύθµιση της δικαιοσύνης και της 

αστυνοµίας στις υποψήφιες χώρες, απαιτούνται ακόµη σηµαντικές βελτιώσεις στη 
δηµοκρατική λειτουργία, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το συντονισµό µεταξύ των 
υπηρεσιών, καθώς και την εξειδίκευση του προσωπικού µεταξύ άλλων στην 
καταπολέµηση του οικονοµικού εγκλήµατος· 

 
9. επισηµαίνει ειδικότερα τον ανεπαρκή χαρακτήρα της πολιτικής ασύλου στις υποψήφιες 

χώρες, ιδίως όσον αφορά τις νοµοθετικές διατάξεις και την διεκπεραίωση των 
διαδικασιών, την πρόσβαση στη διαδικασία χορήγησης ασύλου (επαναπροωθήσεις στα 
σύνορα, αυθαίρετες φυλακίσεις), καθώς και τον ελλιπή συντονισµό και την ασαφή 
κατανοµή αρµοδιοτήτων σε διοικητικό επίπεδο· καλεί τις υποψήφιες χώρες, σε τοµείς 
όπου ελλείπουν πρότυπα της ΕΕ ή αυτά δεν φτάνουν στα διεθνή πρότυπα, να 
προσανατολίζονται στις βέλτιστες πρακτικές· 

 
10. απαιτεί όπως αφιερώνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εκπαιδευτικά προγράµµατα για 

υπαλλήλους της αστυνοµίας, της συνοριακής φρουράς και της δικαιοσύνης στα ζητήµατα 
της δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων του ανθρώπου καθώς και του δικαίου του 
ασύλου· το πρόγραµµα της µελλοντικής Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Ακαδηµίας θα πρέπει 
να προσανατολισθεί κατά τον ίδιο τρόπο· 

 
11. υπογραµµίζει την ανάγκη ενός κοινού, ανθρωπιστικού συστήµατος ασύλου λαµβάνοντας 

πλήρως υπόψη τη Σύµβαση της Γενεύης και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967, 
το οποίο, µε την καθιέρωση ενός ταµείου για τους πρόσφυγες, διαθέτει πόρους στα 
κράτη υποδοχής, συµπεριλαµβανοµένων των υποψηφίων χωρών, µε σκοπό τη 
διοργάνωση επαρκούς διαδικασίας υποδοχής· 

 
12. πιστεύει ότι η µεταρρύθµιση της Συµφωνίας του ∆ουβλίνου αποτελεί σηµαντικό στοιχείο 

εσωτερικών στην ΕΕ προεργασιών για τη διεύρυνση, προκειµένου να αποφευχθεί ένας 
δυσανάλογα υψηλός αριθµός αιτήσεων χορήγησης ασύλου στα µελλοντικά κράτη µέλη 
λόγω της γεωγραφικής τους θέσης· 

 
13. επισηµαίνει στην Επιτροπή και το Συµβούλιο ότι, κατά τα µέτρα ελέγχου στα µελλοντικά 

εξωτερικά σύνορα, πρέπει να λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι παραδοσιακές 
διαµεθοριακές οικονοµικές και πολιτιστικές σχέσεις µεταξύ του µεθοριακού πληθυσµού· 

 
14. απαιτεί µια ισόρροπη σχέση µεταξύ των προγραµµάτων για την επέκταση των 

συνοριακών ελέγχων και αυτών για την υποδοχή και την προστασία των προσφύγων· 
καλεί την Επιτροπή να προκαλέσει τη συµµετοχή διεθνών οργανώσεων και ΜΚΟ στο 
σχεδιασµό και εφαρµογή καθώς και αξιολόγηση αυτών των προγραµµάτων· απαιτεί την 
αύξηση των προενταξιακών ενισχύσεων γι� αυτούς τους τοµείς· 
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15. υποστηρίζει την άποψη ότι η αστυνοµική συνεργασία πρέπει να υπόκειται σε έναν 
κατάλληλο κοινοβουλευτικό και δικαστικό έλεγχο και ότι η Σύµβαση ΕURΟΡΟL πρέπει 
να τροποποιηθεί αντίστοιχα· όσον αφορά την προστασία ατοµικών δεδοµένων θα πρέπει 
να επεκταθεί η οδηγία 95/46/ΕΚ δεσµευτικά για τους τοµείς τους σχετικούς µε τον τρίτο 
πυλώνα· 

 
16. ζητεί από τις ενδιαφερόµενες υποψήφιες χώρες ενίσχυση των µέτρων καταπολέµησης 

της διαφθοράς· 
 
17. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της µελλοντικής ενταξιακής εταιρικής σχέσης να 

εξετάσει κατά προτεραιότητα µε την Τουρκία, την ενίσχυση των θεµελιωδών και 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων καθώς και την αναγνώριση των δικαιωµάτων της κουρδικής 
και άλλων µειονοτήτων· 

 
18. αναµένει να ενηµερώνεται τακτικά εκ µέρους του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά 

µε την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων διεύρυνσης καθώς και όσον αφορά την εργασία 
της εντεταλµένης από το Συµβούλιο του 1998 οµάδας εµπειρογνωµόνων για την 
αξιολόγηση της υιοθέτησης και αποτελεσµατικής εφαρµογής του κεκτηµένου στις 
υποψήφιες χώρες31. 

 

                                                 
31  ΕΕ L 191, της 7.7.1998, σελ. 8. 
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11 Ιουλίου 2000 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

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

σχετικά µε τη διεύρυνση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(COM(2000) 500 � C5-0341/2000 � 2000/2171(COS)) 

Συντάκτρια γνωµοδότησης: Βrigitte Langenhagen 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 4 Απριλίου 2000, η  Επιτροπή Αλιείας όρισε συντάκτρια 
γνωµοδότησης την κ. Βrigitte Langenhagen. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 24 Μαΐου, 27 Ιουνίου και 11 Ιουλίου 2000, 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: Daniel Varela Suanzes-Carpegna, 
πρόεδρος, Rosa Miguélez Ramos, αντιπρόεδρος, Brigitte Langenhagen, συντάκτρια 
γνωµοδότησης, Ian Stewart Hudghton, Carmen Fraga Estévez, Γιώργος Κατηφόρης (αναπλ. 
Bernard Poignant), Heinz Kindermann, Hugues Martin, Patricia McKenna και Struan 
Stevenson (αναπλ. Arlindo Cunha). 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η αλιεία δεν θα αποτελέσει εµπόδιο κατά τις παρούσες 
διαπραγµατεύσεις για τη διεύρυνση, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε για τις υποψήφιες 
χώρες. Η διαδικασία της αναλυτικής εξέτασης του κοινοτικού κεκτηµένου (screening) που 
πραγµατοποίησε η Επιτροπή για όλες τις υποψήφιες χώρες (µε την εξαίρεση της Τουρκίας) 
έδειξε ότι όλες οι χώρες είναι διαθετειµένες να αποδεχτούν και να θέσουν σε εφαρµογή το 
κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της αλιείας, αν και δεν έχουν αρχίσει ακόµη επίσηµες 
διαπραγµατεύσεις µε την οµάδα χωρών του Ελσίνκι. 
 
Επί του παρόντος, οι διαπραγµατεύσεις έχουν ολοκληρωθεί µε πέντε χώρες: την Τσεχική 
∆ηµοκρατία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, την Κύπρο και την Εσθονία και προβλέπεται να 
ολοκληρωθούν σύντοµα µε τη Μάλτα και τη Λετονία, µόλις αρχίσουν οι επίσηµες 
διαπραγµατεύσεις. 
 
Η διεύρυνση θα αυξήσει την ακτογραµµή της Ένωσης κατά µήκος της Αδριατικής, της 
Βαλτικής, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, ωστόσο δεν θα επηρεάσει σηµαντικά 
τους κοινοτικούς αλιευτικούς πόρους. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η Κοινότητα διατηρεί 
θετικό εµπορικό ισοζύγιο αλιευτικών προϊόντων µε όλες τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. 
 
Όσον αφορά τις χώρες της Βαλτικής, η ύπαρξη διµερών αλιευτικών συµφωνιών και 
περιφερειακών αλιευτικών οργανώσεων όπως η ∆ιεθνής Επιτροπή Αλιείας της Βαλτικής 
(∆ΕΑΒ) προϋποθέτει τακτικές επαφές µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οι οποίες θα 
διευκολύνουν την οµαλή διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων και την ταχεία ολοκλήρωση των 
ενδιαφερόµενων κρατών. Παρόµοιοι παράγοντες ισχύουν για τη Μεσόγειο, όπου η 
συµµετοχή στο Γενικό Συµβούλιο Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΣΑΜ) και η καλά διαρθρωµένη 
διοίκηση αλιείας της Κύπρου και της Μάλτας αναµένεται να ενθαρρύνουν την ταχεία 
εφαρµογή του κεκτηµένου. 
 
Η προσχώρηση της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας στην Ένωση θα αναδείξει, για πρώτη 
φορά, την ΕΕ σε σηµαντικό παράγοντα στη Μαύρη Θάλασσα και θα µπορούσε επίσης να 
ενθαρρύνει τη συµµετοχή της ΕΕ σε µελλοντικές διαφορές για την αλιεία και την υποβάθµιση 
του περιβάλλοντος. Η Μαύρη Θάλασσα αντιµετωπίζει εδώ και πολύ καιρό τις φοβερές 
επιπτώσεις της ρύπανσης και, ως αποτέλεσµα, ο αριθµός των αλιευόµενων για εµπορικούς 
σκοπούς ειδών τα τελευταία τριάντα χρόνια σηµείωσε πτώση από 23 σε µόλις 5, παρά το 
γεγονός ότι η Μαύρη Θάλασσα είχε πέντε φορές περισσότερα ψάρια ανά τετραγωνικό 
χιλιόµετρο από τη Μεσόγειο πριν από τη ρύπανσή της. Είναι σαφές ότι η ΕΕ, δεδοµένης της 
νέας ευθύνης που φέρει στην περιοχή, δεν θα µπορέσει να ανεχτεί µια τέτοια κατάσταση και 
θα πρέπει να χαράξει νέες πολιτικές (και πιθανώς τελικά µεγάλες πληρωµές) για την 
αναδηµιουργία των αποθεµάτων. 
 
Όσον αφορά τα προβλήµατα που είναι συνυφασµένα µε τη διεύρυνση και που µπορούν να 
προσδιοριστούν στο στάδιο αυτό, το οξύτερο είναι η απουσία αξιόπιστων στατιστικών και η 
έλλειψη επαρκούς διοικητικής ικανότητας στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης. Το γεγονός αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην περίπτωση της 
Πολωνίας, το υποψήφιο κράτος µε το µεγαλύτερο αλιευτικό τοµέα. Με έναν στόλο ανοικτής 
θαλάσσης που αποτελείται από περίπου 31 σύγχρονες µεγάλες µηχανότρατες και 6 ψυκτικά 
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πλοία µε διεθνή εµπορική δραστηριότητα και βαλτικό και παράκτιο στόλο που αποτελείται 
από περίπου 400 πλοία µέσου µεγέθους και 870 µικρότερα πλοία, είναι σαφές ότι χρειάζεται 
επείγουσα δράση για την επανόρθωση της κατάστασης. 
 
Η Πολωνία έχει υποβάλει τώρα σχέδιο 2,5 εκατοµµυρίων ευρώ στο πλαίσιο του PHARE µε 
στόχο την ενίσχυση της αλιευτικής διοίκησής της, την κατάρτιση µητρώου στόλου, την 
εισαγωγή του συστήµατος παρακολούθησης πλοίων VMS (δορυφορικό σύστηµα επιτήρησης) 
και τη βελτίωση των στατιστικών της. Σε επτά άλλες υποψήφιες χώρες, θα καταρτιστούν 
µητρώα αλιευτικών πλοίων (FVR) από τη σουηδική εταιρεία Swedmar, εν συνεχεία 
πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο του PHARE. Σε πολλές από αυτές τις 
χώρες, σχεδιάζονται επίσης ή βρίσκονται σε εξέλιξη τα εξής µέτρα: κατάρτιση του 
προσωπικού, εγκατάσταση τεχνολογίας πληροφορίας και συµµετοχή της Επιτροπής σε 
σεµινάρια. 
 
Μια άλλη καθοριστική πτυχή της ολοκλήρωσης, που µπορεί να προκαλέσει ορισµένα 
προβλήµατα, είναι οι συχνά ανεπαρκείς προδιαγραφές επιτήρησης και ελέγχου στη 
µεταποιητική βιοµηχανία στις περισσότερες από τις υποψήφιες χώρες. Η ειλικρινής 
παραδοχή των πολωνικών αρχών, πριν από τρία χρόνια, ότι µόνο 50 από 500 µεταποιητικές 
επιχειρήσεις στην εν λόγω χώρα ήταν τότε σε θέση να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις περί 
υγιεινής της ΕΕ αποτελεί ένδειξη του µεγέθους του προβλήµατος. Όλες οι υποψήφιες χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν εισάγει προγράµµατα στο πλαίσιο του 
SAPARD που παρέχει συνδροµή στον τοµέα της µεταποίησης τροφίµων. Σύµφωνα µε την 
Επιτροπή, σύνολο περίπου 250 µονάδων επεξεργασίας ψαριών θα ευθυγραµµιστεί µε τις 
προδιαγραφές της ΕΕ. 
 
Τέλος, έχει τεθεί µια σειρά ερωτηµατικών, ιδίως όσον αφορά την Κύπρο, για το θέµα της 
έκδοσης «σηµαιών ευκαιρίας» σε ξένα πλοία. Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος ανακοίνωσε 
πρόσφατα ότι θα προβεί σε αναδιάρθρωση του στόλου της πριν από την προσχώρηση και ότι 
θα επιλύσει κάθε ενδεχόµενο πρόβληµα. Ωστόσο, ιδίως ενόψει της έλλειψης αξιόπιστων 
στοιχείων από πολλά κράτη όσον αφορά το µέγεθος του στόλου τους, η Κοινότητα πρέπει να 
παραµείνει σε επιφυλακή απέναντι σε πιθανές καταχρήσεις. 
 
Σε γενικές γραµµές, ενώ η αλιεία δεν προβλέπεται να προκαλέσει σηµαντικές δυσκολίες στη 
διαδικασία της διεύρυνσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήµατα που 
απορρέουν από τα ανεπαρκή στατιστικά στοιχεία, την πενιχρή διαχειριστική υποδοµή και την 
ανεπαρκή υγιεινή στον τοµέα της µεταποίησης. Όσον αφορά τις διαρθρώσεις και τη µείωση 
της ικανότητας, θα χρειαστεί να ληφθούν υπόψη η εξάρτηση ορισµένων περιοχών από τον 
τοµέα και το κοινωνικό κόστος µιας υπερβολικά γρήγορης µετατροπής. Ωστόσο, έχει ζωτική 
σηµασία να υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες και να αρθούν οι στρεβλώσεις (όπως οι σηµαίες 
ευκαιρίας), ούτως ώστε να µπορέσει να επιτευχθεί σχετική σταθερότητα σε δίκαιη βάση και 
σε σχέση µε την αντιπροσωπευτική ιστορική αλιευτική απόδοση.  
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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. εκτιµά ότι το κεφάλαιο της αλιείας δεν προβλέπεται να προκαλέσει σηµαντικές 
δυσκολίες κατά τις διαπραγµατεύσεις, υπογραµµίζει, ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη 
να αποκατασταθούν οι σηµαντικές αδυναµίες των διοικήσεων αλιείας των 
περισσοτέρων υποψηφίων χωρών.  

2. πιστεύει ότι πρέπει να αποκατασταθούν το συντοµότερο δυνατόν οι ελλείψεις που 
παρουσιάζει ο τοµέας της αλιείας στις υποψήφιες χώρες όσον αφορά την υγιεινή και 
τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές καθώς και τα µέτρα επιθεώρησης και ελέγχου.  

3. τονίζει την ανάγκη ακριβών στοιχείων σχετικά µε τη δοµή του αλιευτικού τοµέα στις 
υποψήφιες χώρες και άρσης των στρεβλώσεων όπως των �σηµαιών ευκαιρίας� 
προκειµένου να µπορέσουν να αξιολογηθούν µε ακρίβεια οι ανάγκες των παράκτιων 
κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία και να µπορέσει να επιτευχθεί σχετική 
σταθερότητα και να κατανέµονται οι ποσοστώσεις σε δίκαιη βάση. 

4. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει και να ενισχύσει τις προσπάθειές της για 
να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τις υποψήφιες χώρες στη δηµιουργία και την 
ανάπτυξη των κατάλληλων διοικητικών δοµών που απαιτούνται για την παροχή 
λεπτοµερών και ακριβών πληροφοριών όσον αφορά τον αλιευτικό τοµέα και την 
πλήρη εφαρµογή του κεκτηµένου. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
1  ΕΕ C [53 της 6.7.1999, σελ. 3]/∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ. 
 
 


