
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(1999) 500 - C5-0341/2000 - 
2000/2171(COS)) – 04/10/2000 (A5-0250/2000) 

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-
0341/2000), 

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 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, 

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, 
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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 πολιτικών και οικονοµικών 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, 

ΙΓ.  εκτιµώντας ότι, συγχρόνως µε τη 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, 

Ι∆.  επισηµαίνοντας ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΕ, οποιαδήποτε διεύρυνση 
πρέπει να εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε πλειοψηφία των µελών του, και ότι η 
άσκηση της ευθύνης αυτής απαιτεί ολοκληρωµένη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των 
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, 

 

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.  επαναλαµβάνει την άποψή του ότι η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη (∆Κ∆) πρέπει να ενισχύσει 
το θεσµικό πλαίσιο της Ένωσης και να το καταστήσει αποτελεσµατικότερο, διαφανέστερο και 
δηµοκρατικότερο ώστε η Ένωση να είναι έτοιµη από την αρχή του έτους 2003 να διευρυνθεί 
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαδικασία εµβάθυνσή της· το ιδεώδες θα ήταν να αποτελέσει η 
συνεχιζόµενη ∆Κ∆ την τελευταία προτού γίνει δεκτό στην Ένωση το πρώτο κύµα υποψήφιων 
χωρών· κατ' ελάχιστο όριο, το Συµβούλιο θα έπρεπε να αποκλείσει αµέσως το ενδεχόµενο να 
θεωρηθούν οιεσδήποτε περαιτέρω θεσµικές µεταρρυθµίσεις ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη διεύρυνση· ζητεί την εντατικότερη συµµετοχή των υποψήφιων χωρών στο διάλογο 
σχετικά µε τα κρίσιµα θέµατα της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης· 

3.  επιµένει ότι µετά την ολοκλήρωση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης θα έπρεπε να 
καθορισθεί ένα χρονοδιάγραµµα προσχώρησης βασιζόµενο σε λεπτοµερή αξιολόγηση των 
επιδόσεων της κάθε χώρας· προτείνει όπως τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
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κράτη µέλη και οι υποψήφιες χώρες, µε τις οποίες έχουν αρχίσει διαπραγµατεύσεις, πράξουν 
ό,τι είναι δυνατό για να διασφαλίσουν ότι, για τις πρώτες συνθήκες που αφορούν την ένταξη, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει τη σύµφωνη γνώµη του πριν από τις εκλογές του 2004, 
προκειµένου οι χώρες αυτές να αποκτήσουν την προοπτική να συµµετάσχουν στις εν λόγω 
εκλογές, ενώ για τις επόµενες συνθήκες κατά τη διάρκεια της επόµενης κοινοβουλευτικής 
περιόδου· 

4.  υπογραµµίζει τη σηµασία του να είναι οι µεταβατικές περίοδοι όσο το δυνατόν 
συντοµότερες προκειµένου να µην διακυβευθεί 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· 

5.  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· 

6.  καλεί τις υποψήφιες χώρες να εξακολουθούν να καταβάλλουν σκληρές 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· 

7.  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· 

8.  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· 

9.  καλεί όλες τις υποψήφιες χώρες να εξακολουθήσουν την οικοδόµηση ενός 
αποτελεσµατικού δηµοσιονοµικού ελέγχου καθώς και διαδικασιών ελέγχου προκειµένου να 
ελέγξουν πλήρως τον τρόπο της απορρόφησης των προενταξιακών πόρων· 

10.  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 αυτόν· 

11.  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· 

12.  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· 

13.  πιστεύει ότι η µεταρρύθµιση της Σύµβασης του ∆ουβλίνου αποτελεί σηµαντικό στοιχείο 
στην εσωτερική προετοιµασία της ΕΕ για τη διεύρυνση, προκειµένου να αποφευχθεί στο 
µέλλον η υποβολή υπέρµετρου αριθµού αιτήσεων για χορήγηση ασύλου στα µελλοντικά 
κράτη µέλη, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης· 
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14.  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 προϋπόθεση ζωτικής σηµασίας για την πλήρη 
εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου· 

15.  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· ότι ειδικότερα, πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη τα δικαιώµατα και η µεταχείριση αυτών των οµάδων που αναφέρονται στο άρθρο 13 
της ΣΕΚ σε ό,τι αφορά την πλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης· 

16.  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 συνάφεια µε τις κοινότητες των Ροµ και µε τις τοπικές αρχές, και 
σε συνεργασία µε άλλους ευρωπαϊκούς οργανισµούς· 

17.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ανέπτυξε και εφαρµόζει µία στρατηγική 
ενηµέρωσης σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της διεύρυνσης της ΕΕ, τονίζοντας, ωστόσο, ότι 
είναι αναγκαία η στελέχωση των σχετικών υπηρεσιών µε το απαραίτητο προσωπικό· 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· 

18.  προτείνει για το λόγο αυτό τη δυνατότητα ανοίγµατος γραφείων πληροφοριών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πρωτεύουσες των υποψηφίων χωρών σε συνεργασία µε τα 
γραφεία της Επιτροπής, προκειµένου να υποστηριχθεί η διαδικασία του δηµόσιου διαλόγου 
επί θεµάτων σχετικά µε την προσχώρηση στην ΕΕ· 

19.  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 παρεµποδίζουν επί µακρόν τη 
διαδικασία ένταξης και ολοκλήρωσης· 

20.  καλεί τις υποψήφιες χώρες, να αφιερώσουν το µεγαλύτερο µέρος της προσοχής τους 
κατ' αρχήν στη µεταξύ τους συνεργασία και στη δηµιουργία περιφερειακών µηχανισµών 
συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις υπάρχουσες προσεγγίσεις όσον αφορά την 
προώθηση της εν λόγω συνεργασίας και να διαθέσει τα απαραίτητα µέσα· 

21.  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 ότι η ΕΕ, ήδη σήµερα, επωφελείται από το αυξανόµενο πλεόνασµα από 
τις εµπορικές συναλλαγές µε τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες· 

22.  τονίζει ότι η αποδοχή των 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· 

23.  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 
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παρέχονται και να διασφαλίζονται τα µέσα για την αξιοποίηση των πορισµάτων του· 
ενθαρρύνει τη 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) τη θέσπιση, το συντοµότερο δυνατόν, 
µηχανισµών για την καταπολέµηση της απάτης· θεωρεί ότι οι υποψήφιες χώρες που δεν το 
έχουν πράξει, 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· 

24.  θεωρεί ότι οι υφιστάµενες αναλήψεις υποχρεώσεων θα αποδειχθούν ανεπαρκείς 
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· 

25.  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 της 6ης Μαΐου 1999(1)· 

26.  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· 

27.  τονίζει τη σηµασία άλλων πολιτικών, πολιτισµικών, κοινωνικών 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)· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά µε "το 
κόστος της µη διεύρυνσης" · 

28.  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· 
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29.  προτίθεται να λαµβάνει θέση στο βαθµό του εφικτού για κάθε επιµέρους έγγραφο που 
θα αποσαφηνίζει την εκάστοτε θέση των κρατών µελών και για τα αποτελέσµατα κάθε 
επιµέρους προκαταρκτικού σταδίου των διαπραγµατεύσεων· 

Σύγκλιση και σταθερότητα στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες 

30.  υπογραµµίζει ότι τα πρώτα χρόνια µετά την ένταξη θα είναι για τις οικονοµίες των νέων 
κρατών µελών σηµαντική πρόκληση, 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· 

31.  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· 

32.  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· 

33.  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· 

34.  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· 

35.  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· 

36.  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· 

37.  συνιστά, δεδοµένων των εξαιρετικών αναγκών των χωρών αυτών στον τοµέα των 
έργων υποδοµής, την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και του περιβάλλοντος, τον 
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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· 

38.  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 παράλληλου νοµίσµατος· 

39.  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 

40.  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· 

41.  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· 

42.  τάσσεται υπέρ µιας οξύνοος και τελεσφόρου διαδικασίας οικονοµικής 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 
οιαδήποτε διατάραξη της αρµονικής ανάπτυξης· καλεί 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· 

43.  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· 

44.  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· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
δοθεί, στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων, η δέουσα σηµασία στην εν λόγω σχέση, 
προκειµένου να αποτραπούν µετατοπίσεις οικονοµικού και κοινωνικού χαρακτήρα· 
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45.  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 
αποτελεσµάτων για την παρακολούθηση της προόδου, την πραγµατική µεταφορά των 
ευρωπαϊκών οδηγιών στις εθνικές νοµοθεσίες κατά την προσχώρηση των υποψηφίων 
κρατών· 

46.  εµµένει στο γεγονός ότι η θέση σε ισχύ του δικαίου της ΕΕ τότε µόνον 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 η προσχώρηση· 

47.  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· 

48.  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 τη θεµελιώδη ελευθερία της εγκατάστασης 
και της κτήσης ακινήτων· 

49.  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 

50.  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 το 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 τη σηµειωθείσα πρόοδο για την επίτευξη των δύο αυτών 
στόχων· 

51.  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· 
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-  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· 

-  προώθηση των προσπαθειών για τη δηµιουργία ενός χώρου επικοινωνιών χωρίς διακρίσεις· 

52.  θεωρεί επιτακτικό, για µια επιτυχή προσαρµογή της βιοµηχανίας, να ικανοποιούνται 
πέντε 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· 
θεωρεί ωστόσο ότι το πρόγραµµα PHARE δεν αποτέλεσε ακόµα µια πλήρη επιτυχία, εν µέρει 
λόγω της τρέχουσας διαχείρισής τους και των προτεραιοτήτων του· 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 επιχειρήσεις του οπτικοακουστικού τοµέα, 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, π.χ. για την κρατική 
ραδιοτηλεόραση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο· 

53.  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 υποψηφίων 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· 

54.  ελπίζει ότι το Συµβούλιο και η Επιτροπή 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· 

55.  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 
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Επιτροπή να υποστηρίξει τις υποψήφιες χώρες στις προσπάθειές τους να συνεχίσουν το 
άνοιγµα των αγορών τους· 

56.  τονίζει το γεγονός ότι η πέµπτη διεύρυνση της ΕΕ συµπίπτει µε την γένεση της 
κοινωνίας της πληροφορίας· εφιστά την προσοχή στα οφέλη που προκύπτουν από την 
επιδίωξη περαιτέρω οικονοµικής µεγέθυνσης που αναµένεται να προκύψει από τη 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, και επισηµαίνει ότι στο πλαίσιο αυτό 
χρειάζεται να ληφθεί µέριµνα για τις δυνατότητες συµµετοχής µεγάλου κύκλου χρηστών και 
τη διάθεση καθολικής υπηρεσίας · 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· 

57.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο πληροφορίες σχετικά µε τον τοµέα των 
νέων τεχνολογιών (∆ιαδίκτυο, βιοτεχνολογία, διάστηµα, κ.λπ.) 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 προϋπολογισµό της ΕΕ 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· 

58.  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· 

59.  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 
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 προϋπολογισµού της ΕΕ 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 

60.  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 
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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· 

61.  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· 

62.  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(2)) 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 Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση· 

63.  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 στο 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· 

64.  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· 

65.  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· 
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66.  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· 

67.  υπενθυµίζει τις µεταβατικές περιόδους που συµφωνήθηκαν σε προηγούµενους γύρους 
διεύρυνσης της ΕΕ και το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 4ης ∆εκεµβρίου 1997, 
σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής "Ατζέντα 2000 - Για µια ισχυρότερη και ευρύτερη 
Ένωση"  (COM(97)2000 - C4-0371/97)(3)· 

68.  επισηµαίνει ότι η οδηγία του Συµβουλίου 2000/43/ΕΚ(4) 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· 

69.  ζητεί να υπάρξει µια διεξοδική µελέτη των αιτίων της παιδικής θνησιµότητας έως την 
ηλικία των 5 ετών (ιδίως στη 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, σε πλαίσιο σύµπραξης µε την 
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, στις πολιτικές υπέρ της υγείας 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 

70.  καλεί τις υποψήφιες χώρες να δώσουν ύψιστη 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· 

71.  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· 

72.  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 
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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· 

73.  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· 

74.  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 το 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· 

75.  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· 

76.  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 
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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· 

77.  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· 

78.  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 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· 

79.  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 
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πολύτιµους οικοτόπους (όπως η αποστράγγιση των υδροβιοτόπων)· προς το σκοπό αυτό, 
επιζητεί τρόπους που θα αποτρέψουν την αναπαραγωγή των προβληµάτων που 
χαρακτηρίζουν την Ευρώπη των 15, προβλήµατα που συνδέονται µε την εντατική 
καλλιέργεια, τη µονοκαλλιέργεια, την εκτόπιση 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 
 
∆ηµόσια υγεία 

80.  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· 

81.  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 στα κέντρα και στα δίκτυα 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 υποψηφίων χωρών για συµµετοχή σε τέτοια 
προγράµµατα, ενώ προτρέπει επίσης την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πιστώσεις φθάνουν 
στους αποδέκτες τους ταχύτερα από ό,τι 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· 

82.  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· 

83.  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 ΕΚ, 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· 

84.  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 
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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· 

Προστασία των καταναλωτών 

85.  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· 

86.  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· 

87.  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· 

88.  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· 

89.  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· 

Πτυχές της διεύρυνσης που αφορούν τη γεωργία και την αλιεία 

90.  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 και τον αλιευτικό 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· 

91.  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· 

92.  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 
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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· 

93.  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 στη 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 περίπτωση που οι τιµές στις εσωτερικές 
αγορές σηµειώνουν ανοδική τάση λόγω του συνεχιζόµενου πληθωρισµού και της εσωτερικής 
ζήτησης γεωργικών προϊόντων· 

94.  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· 

95.  ζητεί από την Επιτροπή να του παράσχει εκτίµηση του πιθανού κόστους της εφαρµογής 
σε κάθε µία από τις υποψήφιες χώρες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την 
προσαρµογή των διοικητικών δοµών· 

96.  υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να ορισθεί το επίπεδο των ποσοστώσεων της 
παραγωγής/αλίευσης 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· 

97.  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· 

98.  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· 
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99.  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· 

100.  ζητεί την πλήρη αναγνώριση του δικαιώµατος συναπόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο γεωργικό τοµέα και για τον προϋπολογισµό του γεωργικού τοµέα, ήδη πριν 
από την πρώτη ενδεχόµενη προσχώρηση νέων κρατών στην ΕΕ· 

∆ιεύρυνση και περιφερειακή πολιτική 

101.  υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα της διεύρυνσης προκειµένου να δηµιουργηθεί µια 
Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εκτείνεται πέραν των προηγούµενων γεωγραφικών 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· 

102.  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· 

103.  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· 

104.  ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες να εξακολουθήσουν τη διαδικασία αποκέντρωσης και 
περιφερειοποίησης και να συνεχίσουν την περιφερειακή συνεργασία λαµβάνοντας δεόντως 
υπόψη τη 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· 

105.  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 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 
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τον προγραµµατισµό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την οικονοµική διαχείριση και 
τον έλεγχο· 

106.  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· 

107.  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 εάν 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· 

108.  θεωρεί ότι τα προγράµµατα συνεργασίας INTERREG, ISPA, PHARE και MEDA µπορούν 
να έχουν σηµαντική συνεισφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη και καλεί τις υποψήφιες χώρες 
οι οποίες ενδέχεται να έχουν διαφορές µε γειτονικές χώρες που είναι µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να εναρµονίσουν τις θέσεις τους για κάθε ζήτηµα µε τις µεταβληθείσες συνθήκες 
έτσι ώστε να εγκαθιδρυθεί το κλίµα εµπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και 
επέκταση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και να προωθηθεί το συµφέρον όλων των 
ενδιαφερόµενων µερών· καλεί επίµονα 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·  

109.  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· 

110.  αναµένει τη δεύτερη έκθεση για τη συνοχή στα τέλη του έτους 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 
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111.  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· φρονεί ότι µεταβατικές 
περίοδοι και εξαιρετικές ρυθµίσεις θα πρέπει, στο βαθµό που κρίνονται απαραίτητες, να 
έχουν βραχεία διάρκεια, να είναι επακριβώς καθορισµένες, απαραίτητες και δικαιολογηµένες· 
ότι όσον αφορά τις διατάξεις στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ασφάλειας, δεν 
προβλέπεται η θέσπιση µεταβατικών περιόδων· ότι, επίσης, 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· 

112.  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· υπογραµµίζει την ανάγκη, να καλυφθούν 
και στα σηµερινά κράτη µέλη της ΕΕ οι διάφορες ελλείψεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα µε 
προορισµό την ανατολή· 

113.  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 

114.  καλεί την Επιτροπή, κατά πρώτο λόγο, να διασφαλίσει, στον τοµέα των οδικών 
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· ότι 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· ότι στο απαιτούµενο πρότυπο σταδιακής ελευθέρωσης πρέπει να περιορίζονται, κατά το 
δυνατόν, οι κοινωνικές εντάσεις στα κράτη µέλη και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες· ότι 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 

115.  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 
να 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 
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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 

116.  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· ότι τα εµπόδια που υπονοµεύουν το διατροπικό 
αυτό σύστηµα (έλλειψη κατάλληλων και συµβατών σταθµών ανταποκρίσεων και συντονισµού 
των µέσων µεταφοράς) πρέπει να καταργηθούν· 

Εσωτερικές πλωτές µεταφορές 

117.  συνιστά όπως οι εσωτερικές πλωτές µεταφορές ενσωµατωθούν σε µεγαλύτερο βαθµό 
στους πανευρωπαϊκούς διαδρόµους· πιστεύει ότι οι εσωτερικοί λιµένες θα πρέπει να 
επεκταθούν και να αποτελέσουν κοµβικά σηµεία όλων των µέσων µεταφοράς ότι 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 

118.  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 

119.  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 

120.  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· 

∆ιεύρυνση και ίσες ευκαιρίες  

121.  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 
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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· 

122.  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 
κοινοβουλευτικός 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· 

123.  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· 

124.  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· 

125.  ζητεί από τις κυβερνήσεις όλων των υποψηφίων 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 να 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· 

126.  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· 

127.  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· 
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128.  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· 

129.  ζητεί από τις κυβερνήσεις όλων των υποψηφίων 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· 

130.  ζητεί από τις κυβερνήσεις όλων των υποψηφίων 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 
υποψηφίων 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 υποψηφίων χωρών, 
προβλέποντας επίσης επαρκή οικονοµικά µέσα µε σκοπό τη διευκόλυνση αυτής της 
συνεργασίας· 

131.  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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