
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το έγγραφο 
στρατηγικής και την έκθεση της Επιτροπής για την πρόοδο που 
σηµείωσε κάθε υποψήφια χώρα στην πορεία της προς την ένταξη 
(CΟΜ(2002) 700 - C5-0474/2002 - 2002/2160(INI)) – 20/11/2002 
(A5-0371/2002) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

-  έχοντας υπόψη τις δεκατρείς τακτικές εκθέσεις 2002 της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο 
των υποψήφιων χωρών, καθώς και το έγγραφο στρατηγικής και την έκθεση της Επιτροπής, 

-  έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λάκεν της 14ης και 
15ης ∆εκεµβρίου 2001 καθώς και του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών της 24ης και 
25ης Οκτωβρίου 2002, 

-  έχοντας υπόψη το σύνολο των ψηφισµάτων και των εκθέσεων που ενέκρινε από την 
έναρξη της διαδικασίας της διεύρυνσης, 

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισµού του, 

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής και τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής 
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (Α5-0371/2002), 

Α.  επισηµαίνοντας ότι η επικείµενη ένταξη δέκα υποψηφίων κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση συνιστά ιστορικό βήµα προς την σταθερότητα, την ειρήνη και την ευηµερία της 
ευρωπαϊκής ηπείρου, 

Β.  λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις υποψήφιες χώρες έχουν καταβάλει εντυπωσιακές 
προσπάθειες ενόψει της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· ότι µε τον τρόπο αυτό έχουν 
επιτύχει καλύτερη λειτουργία των δηµόσιων θεσµών τους, βελτιωµένες συνθήκες για την 
προστασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών, των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, 
καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, καθώς και πολλά άλλα 
άµεσα και απτά οφέλη για τους πολίτες τους, 

Γ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες χαρακτηρίζονται 
από υψηλό ποσοστό ανεργίας, 

∆.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των υποψηφίων χωρών εξακολουθεί να 
προϋποθέτει την αυστηρή συµµόρφωσή τους µε τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τα 
συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Ελσίνκι, καθώς και µε την αρχή της διαφοροποίησης, 

Ε.  λαµβάνοντας υπόψη ότι δέκα από αυτές τις υποψήφιες χώρες θα µπορέσουν να 
προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 υπό τον όρο ότι θα συνεχίσουν να 
υλοποιούν τις µεταρρυθµίσεις τους, 

ΣΤ.  εκτιµώντας ότι αξίζει έπαινος στις δέκα υποψήφιες χώρες που έχουν πραγµατοποιήσει τη 
µεγαλύτερη πρόοδο, στους πολιτικούς τους και σε όλες τις κοινωνικές δυνάµεις τους, που 
ακαταπόνητα εκσυγχρόνισαν και µεταρρύθµισαν όλους τους τοµείς των χωρών τους 
προκειµένου να προετοιµαστούν για την ένταξη, 

Ζ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι για τις δέκα αυτές χώρες η επιτυχής περάτωση των 
διαπραγµατεύσεων στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης και η γόνιµη προσχώρηση 
εξαρτάται από ορισµένα εναποµένοντα ζητήµατα και ότι σε µερικούς τοµείς απαιτείται να 
καταβληθούν συγκεκριµένες τελευταίες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες, 
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Η.  λαµβάνοντας υπόψη, συνεπώς, ότι το παρόν ψήφισµα αφορά κυρίως τα εναποµένοντα 
προβλήµατα, αναγνωρίζοντας παράλληλα στο ακέραιο τα αποτελέσµατα που έχουν ήδη 
επιτευχθεί, 

Θ.  εκτιµώντας ότι η Βουλγαρία και η Ρουµανία έχουν επίσης σηµειώσει αισθητή πρόοδο η 
οποία πρέπει να επιταχυνθεί, έτσι ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν στην ΕΕ το ταχύτερο 
δυνατόν, 

Ι.  εκτιµώντας ότι η Τουρκία έχει πραγµατοποιήσει ορισµένα σηµαντικά βήµατα προς την 
κατεύθυνση της εκπλήρωσης των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, βάσει των οποίων 
αξιολογείται η πρόοδός της ακριβώς όπως και η πρόοδος των άλλων υποψήφιων χωρών, 

ΙΑ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η απογοητευτικά ασθενής κοινή θέση της ΕΕ στο ζήτηµα της 
υπογραφής συµφωνιών µε τις Ηνωµένες Πολιτείες όσον αφορά το ∆ιεθνές Ποινικό 
∆ικαστήριο έχει οδηγήσει στην έλλειψη προσανατολισµού πολλών εµπλεκόµενων υποψηφίων 
χωρών, 

ΙΒ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλές υποψήφιες χώρες θα κληθούν από το ΝΑΤΟ, κατά τη 
διάσκεψη κορυφής της Πράγας, να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγµατεύσεις και ότι, κατά την 
άποψή του, η προσχώρησή τους στο ΝΑΤΟ θα συµβάλει θετικά στην ασφάλεια και τη 
σταθερότητα στην Ευρώπη εάν συνοδευθεί από εµπεριστατωµένο διάλογο µε τις γειτονικές 
χώρες, 

ΙΓ.  εκτιµώντας ότι όλες οι υποψήφιες χώρες συνεισφέρουν γόνιµα και εποικοδοµητικά στις 
εργασίες της Συνέλευσης που προετοιµάζει το µέλλον της διευρυµένης ΕΕ, 

Ι∆.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η εκτεταµένη θεσµική και δηµοκρατική µεταρρύθµιση της 
Ένωσης αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της ικανότητας δράσης της µετά τη διεύρυνση και 
τονίζοντας, συνεπώς, εκ νέου την πρωταρχική σηµασία της επιτυχούς ολοκλήρωσης των 
εργασιών της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, 

ΙΕ.  θεωρώντας ότι τα εθνοτικώς καθορισµένα µέτρα που οδηγούν σε συλλογικές εκδιώξεις 
και στην καταστροφή πολιτιστικών αγαθών συνιστούν κατάφωρη παραβίαση τόσο των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρώπη, όσο και της κοινής ευρωπαϊκής νοµικής παράδοσης, 

 

Χώρες που αποσκοπούν σε ένταξη το έτος 2004 

1.  χαιρετίζει τις εξαιρετικές προόδους που έχουν σηµειωθεί και µε τις δέκα χώρες στις 
διαπραγµατεύσεις ενόψει της ένταξης· 

2.  υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες να ολοκληρωθούν τα τελευταία και δυσκολότερα 
κεφάλαια των διαπραγµατεύσεων µε τις δέκα χώρες το ταχύτερο δυνατό και κατά τρόπο 
ικανοποιητικό για όλα τα µέρη· 

3.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης να καθορίσει την ηµεροµηνία 
προσχώρησης για τις αρχές του 2004, και όχι αργότερα από την 1η Μαΐου 2004· 

4.  αναµένει από τα κράτη µέλη, καθώς και από τις δέκα υποψήφιες χώρες, να επιδείξουν την 
αναγκαία ευελιξία, ιδίως στον τοµέα της γεωργίας· θεωρεί επιτακτικώς αναγκαία, δεδοµένων 
των µεγάλων διαρθρωτικών διαφορών µεταξύ των υποψήφιων προς ένταξη χωρών και των 
κρατών µελών αλλά και µεταξύ των ίδιων των υποψήφιων προς ένταξη χωρών, την 
περαιτέρω απλούστευση της ενίσχυσης των επιχειρήσεων και της γεωργικής υποδοµής· 
αναµένει ότι όλες οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες θα συµµετάσχουν όσο το δυνατόν 
συντοµότερα, µε συµβουλευτικό ρόλο, στη διαδικασία µεταρρύθµισης της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ταχεία ένταξή τους στη 
διευρυµένη Ένωση και, στο πλαίσιο αυτό, δεν πρέπει ούτε η γεωργική µεταρρύθµιση να 
αποτελεί εµπόδιο στην ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων ούτε, αντίστροφα, η 
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διεύρυνση να αποτελεί εµπόδιο για τη γεωργική µεταρρύθµιση· υπογραµµίζει την αρχή της 
αλληλεγγύης µεταξύ κρατών µελών της ΕΕ, η οποία σηµαίνει επίσης ότι ο δηµοσιονοµικός 
αντίκτυπος της διεύρυνσης πρέπει να καταµερισθεί ισότιµα µεταξύ των σηµερινών κρατών 
µελών· 

5.  ζητεί να υπάρξει συµφωνία για τις γεωργικές ποσοστώσεις η οποία να λαµβάνει πλήρως 
υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούσαν σε ορισµένες υποψήφιες χώρες κατά τη 
διάρκεια των περιόδων αναφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των αντικτύπων που είχε στις 
χώρες της Βαλτικής η ρωσική οικονοµική κρίση του 1998 και των εποµένων ετών· 

6.  εξακολουθεί να αποδίδει µεγάλη προτεραιότητα στην καταπολέµηση της διαφθοράς και 
στην αύξηση της διαφάνειας των δηµόσιων δαπανών· επαναλαµβάνει ότι αναµένει να λάβει, 
από κάθε υποψήφια χώρα και την Ευρωπόλ, έκθεση για τη διαφθορά και το οργανωµένο 
έγκληµα η οποία να καλύπτει τα παρελθόντα και τρέχοντα µέτρα και να διατυπώνει σαφείς 
δεσµεύσεις ως προς το πώς κάθε χώρα σχεδιάζει να καταπολεµήσει στο µέλλον τη διαφθορά 
και το οργανωµένο έγκληµα· 

7.  θεωρεί ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να δώσουν µεγάλη προτεραιότητα στην 
καταπολέµηση της απάτης και στην αποτελεσµατική προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Κοινοτήτων, και καλεί την Επιτροπή να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες 
προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι, πριν την ένταξη, όλες οι υποψήφιες χώρες θα έχουν 
θεσπίσει κατάλληλα συστήµατα λογιστικής καταγραφής και λογιστικού ελέγχου, σύµφωνα µε 
τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τοµείς που λαµβάνουν κοινοτική 
χρηµατοδοτική συνδροµή, ιδίως εκεί όπου υπάρχει επιµερισµός της διαχείρισης των 
κοινοτικών πιστώσεων· καλεί τις υποψήφιες χώρες να συγκροτήσουν µονάδες 
καταπολέµησης της απάτης που θα συνεργάζονται µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) και ζητεί επίσης ουσιαστικό συντονισµό µεταξύ των 
ελεγκτικών συνεδρίων των υποψηφίων χωρών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 

8.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος σε όλες τις υποψήφιες χώρες 
προκειµένου να διασφαλισθεί η δηµοκρατική ανάπτυξη της κοινωνικής και εργασιακής 
νοµοθεσίας· τονίζει ότι η κοινωνική νοµοθεσία αποτελεί σηµαντικό τµήµα του κοινοτικού 
κεκτηµένου και υπογραµµίζει την ανάγκη βελτίωσης της ικανότητας της διοίκησης να 
εφαρµόζει αυστηρά το κοινωνικό κεκτηµένο· 

9.  τονίζει ότι είναι σηµαντικό να ενθαρρυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ τοπικών 
αρχών, βιοµηχανίας, συνδικαλιστικών οργανώσεων και τοπικών εκπαιδευτικών αρχών· 

10.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εµπορία γυναικών και παιδιών συνεχίζει να 
αποτελεί µείζον πρόβληµα σε πολλές υποψήφιες χώρες· καλεί, ως εκ τούτου, τα σηµερινά 
κράτη µέλη της ΕΕ να µεταφέρουν σύντοµα στην εθνική νοµοθεσία τους την απόφαση-
πλαίσιο του Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων(1), καλεί δε τις υποψήφιες χώρες να θέσουν πλήρως σε εφαρµογή τα εν λόγω 
µέτρα· 

11.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τοµέα της προστασίας των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των µειονοτήτων· επισηµαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να 
υφίστανται καταχρήσεις και διακρίσεις λόγω των αδυναµιών του δικαστικού συστήµατος και 
του συστήµατος επιβολής του νόµου· προτρέπει το Συµβούλιο να επανεξετάσει τη θέση του, 
ώστε να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου σε πολίτες 
υποψηφίων χωρών· 

12.  επισηµαίνει ότι η έγκριση, η εφαρµογή και η µεταφορά στο εθνικό δίκαιο του κοινοτικού 
κεκτηµένου για την καταπολέµηση των διακρίσεων, βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΚ, 
παραµένει πρόβληµα σε όλες τις υποψήφιες χώρες· ζητεί εµφατικώς από τις υποψήφιες 
χώρες να επιλύσουν το εν λόγω πρόβληµα το ταχύτερο δυνατό µε την έγκριση γενικών 
νοµοθετικών διατάξεων κατά των διακρίσεων µεταφέροντας στο εθνικό δίκαιό τους το 
κοινοτικό κεκτηµένο· 
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13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε πολλές υποψήφιες 
χώρες όσον αφορά την ένταξη των µειονοτήτων των Ρόµα στις διάφορες κοινωνίες· 
επαναλαµβάνει ότι πρέπει να καταβληθούν µεγαλύτερες προσπάθειες· καλεί τις µειονότητες 
των Ρόµα να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συµµετάσχουν πλήρως στον καθορισµό των 
λεπτοµερειών της διαδικασίας και να βελτιώσουν τις δυνατότητες οργάνωσής τους, 
προκειµένου να διοχετεύσουν αποτελεσµατικά τα πολιτικά αιτήµατά τους· 

14.  ενθαρρύνει τα υποψήφια προς ένταξη κράτη να προβούν σε διάλογο εκ του σύνεγγυς µε 
εκπροσώπους µη κυβερνητικών οργανώσεων, για να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή 
πληροφοριών και να εφαρµοστεί το κοινοτικό κεκτηµένο αποτελεσµατικότερα σε τοπικό 
επίπεδο και σε επίπεδο µελών των συλλογικών φορέων, ιδίως όσον αφορά τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στην εξάλειψη διακρίσεων και την παροχή ίσων ευκαιριών· 

15.  υπενθυµίζει στις υποψήφιες χώρες ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη 
µεταρρύθµιση και την ενίσχυση του δικαστικού συστήµατός τους, χαιρετίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για την εφαρµογή ειδικής ρήτρας διασφάλισης σε 
περίπτωση εµφάνισης σοβαρών προβληµάτων κατά την εφαρµογή της δικαστικής 
συνεργασίας και ζητεί να εγκριθεί απόφαση πλαίσιο σχετικά µε κοινά δικονοµικά πρότυπα, 
συµπεριλαµβανοµένων κριτηρίων για τα αποδεικτικά µέσα και την αιτιολόγηση των 
αποδείξεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της αρχής της αµοιβαίας 
αναγνώρισης στη διευρυµένη Ένωση· 

16.  υπενθυµίζει στις δέκα κορυφαίες υποψήφιες χώρες ότι οι µεταρρυθµίσεις σε όλους τους 
τοµείς πρέπει να συνεχιστούν για ικανό διάστηµα µετά την προσχώρηση έτσι ώστε να 
εκπληρωθούν οι δεσµεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις· 
ζητεί, κατά συνέπεια, εµφατικώς από όλους τους παράγοντες να µη χαλαρώσουν τις 
µεταρρυθµιστικές τους προσπάθειες µόλις περατωθούν οι διαπραγµατεύσεις· ζητεί επίσης από 
την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συνεχίσουν την υποστήριξη της διαδικασίας προσαρµογής 
µε όλα τα διαθέσιµα οικονοµικά και υλικοτεχνικά µέσα· υπενθυµίζει, για την επίτευξη του 
στόχου αυτού, τη συνεχιζόµενη σηµασία των προγραµµάτων PHARE, ISPA και SAPARD· 
επαναλαµβάνει ότι οι χρηµατοδοτούµενες από την ΕΕ υποδοµές πρέπει να είναι συµβατές µε 
το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα του περιβάλλοντος· 

17.  συνιστά να δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση της ανάπτυξης της υπαίθρου και των 
γεωργο-περιβαλλοντικών µέτρων στο πλαίσιο του SAPARD κατά τα τελευταία στάδια των 
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων· 

18.  υπενθυµίζει στις υποψήφιες χώρες ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα παραµένει η 
διοικητική και δικαστική εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου· υποστηρίζει την Επιτροπή 
στην υλοποίηση του διοικητικού προγράµµατος δράσης της, το οποίο αποβλέπει στην αύξηση 
των διοικητικών και δικαστικών δυνατοτήτων των υποψήφιων χωρών· ωστόσο, ζητεί 
εµφατικώς από την Επιτροπή να ενισχύσει την τοπική και περιφερειακή διάσταση του 
προγράµµατός της, έτσι ώστε να προετοιµάσει τις υποψήφιες χώρες και σε περιφερειακό 
επίπεδο για τις ευθύνες που συνεπάγεται η ένταξη στην ΕΕ· υποστηρίζει τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές στις προσπάθειές τους να συµµετάσχουν µε δηµιουργία δυνατοτήτων 
χρηµατοδότησης καθώς και µηχανισµών αδελφοποίησης δήµων· 

19.  χαιρετίζει τις προτάσεις, που περιέχονται στο πιο πρόσφατο έγγραφο στρατηγικής, για τη 
συνέχιση των µηχανισµών αδελφοποίησης µετά την ένταξη και τη χρηµατοδότηση των 
ανταλλαγών δηµοσίων λειτουργών των νέων κρατών µελών µε τις διοικήσεις των παλαιών 
κρατών µελών· 

20.  υπογραµµίζει τα συµπεράσµατα της Επιτροπής στο έγγραφο στρατηγικής σύµφωνα µε τα 
οποία οι δέκα χώρες οφείλουν να σηµειώσουν προόδους στην ολοκλήρωση των 
προγραµµατικών εγγράφων τους για την περιφερειακή πολιτική και υπενθυµίζει στις δέκα 
χώρες ότι η ροή κοινοτικών κεφαλαίων θα επακολουθήσει µόνον εφόσον έχουν δηµιουργηθεί 
όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν χρηστή διαχείριση των κεφαλαίων· 
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21.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να παρακολουθήσει την πρόοδο που έχει 
πραγµατοποιηθεί µέχρι την προσχώρηση, αλλά και κατόπιν, στους τοµείς στους οποίους 
παραµένουν ανεπίλυτα συγκεκριµένα επείγοντα ζητήµατα· 

22.  σηµειώνει τη συµφωνία που επιτεύχθηκε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 11ης 
Νοεµβρίου 2002 όσον αφορά τη διέλευση µεταξύ του Καλίνινγκραντ και της ρωσικής 
ενδοχώρας καθώς και τη δηµιουργία 'Εγγράφου ∆ιευκόλυνσης της ∆ιέλευσης' που θα πρέπει 
να διευκολύνει τη διέλευση µεταξύ των δύο προορισµών και να διασφαλίζει την ασφάλεια 
του εδάφους της ΕΕ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Συµφωνίας του Σέγκεν· εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι δεν έχουν ακόµα δοθεί απαντήσεις σε µια σειρά ερωτηµάτων 
σχετικά µε την πρακτική λειτουργία του συστήµατος διέλευσης και ότι δύσκολα θα εξαλειφθεί 
ο κίνδυνος της εµφάνισης σηµαντικών προβληµάτων κατά την εφαρµογή του· 

23.  υπογραµµίζει τη θέση της Ένωσης όσον αφορά τη σηµασία πυρηνικής ασφαλείας 
υψηλού επιπέδου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο της διεύρυνσης, όπως 
τονίστηκε πρόσφατα κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, της 10ης και 11ης 
∆εκεµβρίου 1999· υποστηρίζει δράσεις στις υποψήφιες χώρες µε στόχο την όσο το δυνατό 
ταχύτερη παύση λειτουργίας των αντιδραστήρων οι οποίοι δεν µπορούν να αναβαθµιστούν σε 
διεθνώς αποδεκτά επίπεδα ασφαλείας µε λογικό κόστος, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 1998· 

24.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής, της 6ης Νοεµβρίου 2002, για τη θέσπιση ενιαίων 
νοµικά δεσµευτικών κριτηρίων στον τοµέα της πυρηνικής ασφάλειας και για τη διαχείριση 
των ραδιενεργών αποβλήτων - και στη διευρυµένη Ένωση - ως πρώτο βήµα προς τη σωστή 
κατεύθυνση· 

25.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τις ειδικές ρήτρες διασφάλισης στη 
συνθήκη προσχώρησης· κρίνει την παρουσία των ρητρών αυτών αναγκαία, λόγω του 
ιδιάζοντος χαρακτήρα της εν λόγω διεύρυνσης, και καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει 
συντόµως τις δυνατότητες και το εύρος εφαρµογής των εν λόγω ρητρών· αναµένει ότι οι 
ρήτρες αυτές θα διατυπωθούν µε απόλυτη περίσκεψη σε σχέση µε τα πολιτικά ζητήµατα που 
ενδεχοµένως αφορούν και ότι θα χρησιµοποιούνται µονον αφού προηγηθεί διαβούλευση µε 
την ενδιαφερόµενη χώρα, ως έσχατη διέξοδος και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες 
δυνατότητες εξεύρεσης λύσης στα µεταβατικά προβλήµατα, θα εφαρµόζονται δε µε απόφαση 
του Συµβουλίου λαµβανόµενη µε ειδική πλειοψηφία και µε τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· 

26.  επαναλαµβάνει την υποστήριξή του στην πρόταση της Επιτροπής για µείωση των 
απαιτήσεων συγχρηµατοδότησης για τα νέα κράτη µέλη, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
πολύ έντονοι περιορισµοί υπό τους οποίους λειτουργεί ο προϋπολογισµός ορισµένων από τα 
κράτη αυτά και να εξασφαλισθεί ότι οι χώρες που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη κοινοτικής 
ενίσχυσης µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής δεν θα είναι 
ταυτόχρονα εκείνες οι χώρες που θα δυσκολεύονται περισσότερο να εισπράξουν το πλήρες 
µερίδιό τους από αυτήν την ενίσχυση· 

27.  επαναλαµβάνει τις προηγούµενες θέσεις του σχετικά µε τις οικονοµικές και 
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όπως 
περιλαµβάνονται στο ψήφισµά του, της 13ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε το δηµοσιονοµικό 
αντίκτυπο της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)· υπογραµµίζει ότι, ως αποτέλεσµα της 
προσχώρησης νέων κρατών µελών, χρειάζεται αναπροσαρµογή των δηµοσιονοµικών 
προοπτικών ώστε να καλύπτουν τη διεύρυνση, µε συµφωνία των δύο κλάδων της αρµόδιας 
επί του προϋπολογισµού αρχής, δηλαδή του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 25 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας της 6ης 
Μαΐου 1999(3)· υπενθυµίζει ότι κατά την εποχή εκείνη οι δηµοσιονοµικές προοπτικές είχαν 
συµφωνηθεί µε βάση την παραδοχή της προσχώρησης έξι νέων κρατών µελών στην Ένωση 
το 2002· 

28.  θεωρεί ότι κανένα από τα νέα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να έχει καθαρή συνεισφορά 
στον κοινοτικό προϋπολογισµό κατά τα πρώτα χρόνια µετά την ένταξη· επισηµαίνει τις 
προτάσεις της Επιτροπής για προσωρινή δηµοσιονοµική αντιστάθµιση· 
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29.  αναµένει διευθέτηση που να αποκλείει την επιδείνωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης 
των εντασσοµένων χωρών σε σχέση µε την περίοδο αµέσως πριν την ένταξη· 

30.  επαναλαµβάνει την υποστήριξή του στο στόχο της σταδιακής καθιέρωσης άµεσων 
πληρωµών για τους αγρότες των νέων κρατών µελών· υπενθυµίζει ότι οι εκτιµώµενες 
γεωργικές δαπάνες που σχετίζονται µε τη διεύρυνση µπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο της 
συµφωνίας του Βερολίνου, που προβλέπει για το 2005 πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
ύψους περίπου 1,1 δισ. ευρώ για το σύνολο των άµεσων πληρωµών, περίπου 750 εκατ. 
ευρώ για την αγορά και περίπου 1,6 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη της υπαίθρου· 

31.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Επιτροπή για την απλούστευση της 
διαχείρισης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων· θεωρεί ότι, εν όψει της διεύρυνσης, η διαδικασία 
απλούστευσης έχει αποφασιστική σηµασία για τη βελτίωση του ποσοστού εφαρµογής και της 
ικανότητας απορρόφησης των νέων κρατών µελών και θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να 
καλύψει επίσης την εφαρµογή άλλων τοµέων πολιτικής· 

32.  υπενθυµίζει ότι η ανάγκη για πρόσθετες διοικητικές δαπάνες των θεσµικών οργάνων της 
Κοινότητας πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά και να ληφθεί υπόψη στις διαπραγµατεύσεις· 

33.  επαναλαµβάνει τη θέση του ότι απαιτείται επειγόντως αναδιάρθρωση και κατάργηση των 
ενισχύσεων στις χαλυβουργίες των υποψήφιων προς ένταξη χωρών, και ότι η χαλυβουργία 
απαιτεί 'σώφρονα πολιτική' η οποία θα πρέπει να συνίσταται σε βραχυπρόθεσµα µέτρα 
επιδοτήσεων για τη διατήρηση της βιοµηχανίας, µέτρα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως 
επαγγελµατική επανεκπαίδευση, µακροπρόθεσµα µέτρα διαρθρωτικής αναπροσαρµογής, 
καθώς επίσης µέτρα εξορθολογισµού και εξειδίκευσης για την παραγωγή χαλυβουργικών 
προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία· 

34.  ζητεί από την Επιτροπή να αναζητήσει, από κοινού µε τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, 
τρόπους για τη διαρκέστερη δυνατή προσαρµογή των τοµέων των τηλεπικοινωνιών και της 
ενέργειας στη νοµοθεσία της ΕΕ· τονίζει ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η ενίσχυση του 
ανταγωνισµού σε αµφότερους τους κλάδους· 

35.  θεωρεί ότι απαιτείται να αντιµετωπισθεί µε µεγαλύτερη προσοχή η ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασµού, ότι σε πολλές από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες πρέπει ακόµη 
να επιτευχθεί η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, και µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, ακόµη και αν η περαιτέρω ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας αποτελεί λύση για 
ορισµένες υποψήφιες προς ένταξη χώρες· 

36.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η ύπαρξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη του ενδογενούς οικονοµικού 
δυναµικού· υπογραµµίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι απαιτείται να πραγµατοποιηθούν στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το συντοµότερο δυνατόν, βελτιώσεις στους ακόλουθους 
τοµείς: πρόσβαση σε δυνατότητες χρηµατοδότησης, πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, 
συντονισµός των υπηρεσιών παροχής συµβουλών στις ΜΜΕ και ανάπτυξη ανεξάρτητων 
οργανισµών εκπροσώπησης των συµφερόντων των ΜΜΕ· 

37.  υπογραµµίζει ότι απαιτείται µεγαλύτερη πρόοδος στον τοµέα της προστασίας των 
δικαιωµάτων εµπορικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας και τους ελέγχους· 

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλες οι χώρες έχουν πραγµατοποιήσει 
σηµαντική πρόοδο όσον αφορά την έγκριση και την προσαρµογή της νοµοθεσίας για τις 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, υπογραµµίζει ωστόσο ότι χρειάζονται επειγόντως σοβαρότερες 
προσπάθειες, προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς· 
υπενθυµίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντικό να διασφαλιστεί, από την 
πρώτη ηµέρα της προσχώρησης, η εφαρµογή και η ορθή εκτέλεση όλων των συναφών 
νοµοθετικών διατάξεων για τη νοµιµοποίηση των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 
την καταπολέµηση της απάτης· 
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39.  επισηµαίνει ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδοµένη η δηµόσια αποδοχή της διεύρυνσης 
της ΕΕ στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και στα σηµερινά κράτη µέλη· ζητεί από τα 
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και τις κυβερνήσεις των υποψήφιων προς ένταξη χωρών και των 
κρατών µελών να εντείνουν και να βελτιώσουν, βάσει της αρχής της διαφάνειας, τις 
προσπάθειές τους για ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τη διαδικασία προσχώρησης και τα 
αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ της ΕΕ και των υποψηφίων προς ένταξη 
κρατών µε τρόπο αποκεντρωµένο και συντονισµένο, για παράδειγµα µέσω του ∆ιαδικτύου, 
χωρίς προπαγάνδα· 

40.  συνιστά στα σηµερινά και στα µελλοντικά κράτη µέλη να υπογράψουν κοινή 'Ευρωπαϊκή 
∆ιακήρυξη', κατά τα πρότυπα της γερµανοτσεχικής διακήρυξης του 1997, η οποία να 
περιλαµβάνει αµοιβαία αναγνώριση και συγγνώµη για τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, 
τις θηριωδίες και τις αδικίες που έγιναν κατά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και µετά από 
αυτόν, καθώς και δέσµευση για πλήρη αποδοχή των κοινών αξιών και στόχων της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως αποτελεσµατικού µέσου για την υπέρβαση των παλαιών 
διαιρέσεων, εχθροτήτων και προκαταλήψεων που είναι ριζωµένες στις ιστορικές και πολιτικές 
ερµηνείες του παρελθόντος σε εθνικό επίπεδο· 

Κύπρος 

41.  επισηµαίνει µε ικανοποίηση την άποψη της Επιτροπής ότι η Κύπρος, καθώς και εννέα 
ακόµη υποψήφιες χώρες, θα είναι σε θέση να αναλάβει τις υποχρεώσεις του κράτους µέλους 
µέσα στο προβλεπόµενο χρονικό πλαίσιο· υπογραµµίζει ότι, µέχρι την προσχώρηση, η 
Κύπρος οφείλει να συνεχίσει τις προετοιµασίες της σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που 
ανελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων· 

42.  συµµερίζεται την ελπίδα ότι η Κύπρος θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
επανενωµένη, ως ενιαίο κυρίαρχο κράτος, στο οποίο θα διασφαλίζονται η περιφερειακή 
αυτονοµία και η προστασία των συµφερόντων αµφοτέρων των κοινοτήτων, µε βάση 
συνολική διευθέτηση που θα επιτευχθεί πριν την ολοκλήρωση των ενταξιακών 
διαπραγµατεύσεων και ελπίζει ότι οι όροι της συνθήκης προσχώρησης θα αντικατοπτρίζουν 
αυτή τη διευθέτηση· 

43.  σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών υπέβαλε στα 
µέρη, στις 11 Νοεµβρίου 2002, λεπτοµερές σχέδιο πολιτικής διευθέτησης, και καλεί τα δύο 
µέρη να χρησιµοποιήσουν το σχέδιο αυτό ως διαπραγµατευτική βάση και να καταλήξουν σε 
συµφωνία πλαίσιο προς υπογραφή πριν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης· ζητεί από 
την Επιτροπή να βεβαιώσει κατά πόσον το σχέδιο µπορεί να αποτελέσει τη βάση για βιώσιµη 
και λειτουργική διευθέτηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο· 

44.  υπενθυµίζει, ειδικότερα, ότι αυτή η πολιτική λύση θα πρέπει να δίνει στην Κύπρο τη 
δυνατότητα να συµµετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίζει την ορθή εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου· 
υπογραµµίζει ότι τούτο προϋποθέτει ότι η οµοσπονδιακή κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της 
Κύπρου πρέπει να λειτουργούν αποτελεσµατικά σε διεθνές επίπεδο· 

45.  υπογραµµίζει το γεγονός ότι, µόλις επιτευχθεί διευθέτηση, η κυβέρνηση θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζει τον απόλυτο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
θεµελιωδών ελευθεριών στο σύνολο του εδάφους του νησιού· 

46.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να διαµορφώσει και να χρηµατοδοτήσει 
δικοινοτικά έργα και απευθύνει έκκληση στη βορειοκυπριακή ηγεσία να υποστηρίξει ενεργώς 
αυτές τις προσπάθειες και να παύσει να παρενοχλεί όσους τάσσονται υπέρ της εξεύρεσης 
λύσης και της ένταξης στην ΕΕ· 

47.  είναι πεπεισµένο ότι σε περίπτωση πολιτικής λύσης θα απαιτηθεί πρόσθετη 
δηµοσιονοµική προσπάθεια για να διευκολυνθεί η κάλυψη της καθυστέρησης που σηµειώνει 
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το βόρειο τµήµα της νήσου ως προς το κοινοτικό κεκτηµένο και να υπάρξει συµβολή στην 
ανοικοδόµηση της 'νεκρής ζώνης' καθώς και των περιοχών που το χρειάζονται περισσότερο· 

48.  χαιρετίζει το γεγονός ότι από τις σφυγµοµετρήσεις προκύπτει αυξανόµενη υποστήριξη 
των Τουρκοκυπρίων στην προσχώρηση στην ΕΕ· χαιρετίζει επίσης τον ευρωπαϊκό 
προσανατολισµό που επιδεικνύουν 90 µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) στο βόρειο τµήµα 
της νήσου· 

49.  προτρέπει ιδίως την Τουρκία να προσφέρει αµέριστη υποστήριξη στις προσπάθειες να 
επιτευχθεί συνολική επίλυση φέτος, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου 
Ασφαλείας· 

50.  επαναλαµβάνει την άποψή του ότι, στην περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί λύση 
µέσα στο δεδοµένο χρονικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης πρέπει να 
ακολουθήσει τα συµπεράσµατα του Ελσίνκι· 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 

51.  παροτρύνει τη νέα τσεχική κυβέρνηση να συνεχίσει την καταπολέµηση της διαφθοράς 
στη δηµόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη· παραπέµπει ιδίως στις συστάσεις που διετύπωσε η 
Επιτροπή στην πλέον πρόσφατη τακτική της έκθεση σχετικά µε την Τσεχική ∆ηµοκρατία· 

52.  χαιρετίζει το σχέδιο που διατυπώθηκε από την τσεχική κυβέρνηση για την ενσωµάτωση 
των Ρόµα· υπενθυµίζει ωστόσο στην κυβέρνηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε µε 
έµφαση από την Τσεχική ∆ηµοκρατία να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την 
επίλυση των προβληµάτων της µειονότητας των Ρόµα, ιδίως όσον αφορά την κατάργηση 
διακρίσεων που εφαρµόζουν κρατικά όργανα και δηµόσιες αρχές (δηµόσια διοίκηση, 
αστυνοµία, δικαιοσύνη, εκπαιδευτικό σύστηµα)· κατά συνέπεια, καλεί εκ νέου την Τσεχική 
∆ηµοκρατία να αναλάβει πολιτική δέσµευση στο θέµα αυτό πριν το τέλος των ενταξιακών 
διαπραγµατεύσεων, µε την οποία να διευκρινίζει πώς σχεδιάζει να επιλύσει τα προβλήµατα 
των Ρόµα πριν την παρέλευση της τρέχουσας δεκαετίας· 

53.  αναµένει από την τσεχική κυβέρνηση να δείξει ιδιαίτερη φροντίδα για την περαιτέρω 
ενίσχυση των δυνατοτήτων της διοίκησης στον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας έτσι ώστε 
µετά την ένταξη να καταστεί δυνατόν οι πληρωµές στον τοµέα αυτόν να πραγµατοποιούνται 
µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα· 

54.  αναµένει από την τσεχική κυβέρνηση να µεριµνήσει για την περαιτέρω ενίσχυση των 
δυνατοτήτων διαχείρισης και κυρίως επιβολής των διατάξεων στον τοµέα της πολιτικής 
περιβάλλοντος· 

55.  ζητεί από την Επιτροπή, βάσει των συµπερασµάτων της διαδικασίας του Melk της 29ης 
Νοεµβρίου 2001 και ιδιαίτερα του παραρτήµατος Ι, να του υποβάλει πριν την ολοκλήρωση 
των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η οµάδα εργασίας 
του Συµβουλίου για την πυρηνική ασφάλεια (AQG/WPNS) µετά τον έλεγχο της εφαρµογής 
των απαιτήσεών της εκ µέρους της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, καθώς και αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας για την εφαρµογή των ορισθέντων µέτρων· 

56.  αναµένει ότι θα τηρηθούν πλήρως οι διµερείς υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν µε τη 
µεσολάβηση της Επιτροπής όσον αφορά το πυρηνικό εργοστάσιο του Τεµελίν· 

57.  παροτρύνει την Τσεχική ∆ηµοκρατία να µεριµνήσει ώστε οι περιφερειακές δοµές της να 
είναι σε θέση να εκµεταλλευθούν πλήρως τις πιστώσεις από το Περιφερειακό Ταµείο και το 
Ταµείο Συνοχής αµέσως µετά την προσχώρηση, αναπτύσσοντας και εκτελώντας 
περιβαλλοντικώς βιώσιµα έργα υψηλής ποιότητας· υπενθυµίζει στην τσεχική κυβέρνηση ότι 
αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να µετατρέψουν τη θεωρητική κατάσταση του καθαρού 
αποδέκτη πιστώσεων σε πραγµατικότητα· 
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58.  λαµβάνει υπόψη τα συµπεράσµατα των µελετών εµπειρογνωµόνων οι οποίες 
εκπονήθηκαν κατόπιν παραγγελίας του Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε τα οποία τα προεδρικά 
διατάγµατα δεν αποτελούν νοµικό εµπόδιο για την ένταξη της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στην 
ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι, µετά την ένταξη της χώρας, όλοι οι πολίτες της Ένωσης θα 
έχουν τα ίδια δικαιώµατα στο έδαφος της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, και ότι δεν θα εκδίδονται 
ερήµην αποφάσεις· θεωρεί ότι ο νόµος αριθ. 115 της 8ης Μαΐου 1946 στερείται λόγου 
ύπαρξης στο πλαίσιο του σύγχρονου κράτους δικαίου· θεωρεί τις βασικές αρχές της κοινής 
γερµανοτσεχικής διακήρυξης της 21ης Ιανουαρίου 1997 πρόσφορη βάση για την 
συµφιλίωση, η οποία αποτελεί την ηθική βάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· πιστεύει, από 
την άποψη αυτή, ότι θα ήταν ευπρόσδεκτη µια πολιτική χειρονοµία από την πλευρά της 
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας· 

59.  ζητεί εκ νέου, υπενθυµίζοντας το ψήφισµά του σχετικά µε τη Συνθήκη της Νίκαιας και το 
µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αριθµός των βουλευτών που θα εκπροσωπούν την 
Τσεχική ∆ηµοκρατία να επανακαθοριστεί σε 22, επισηµαίνοντας ότι τούτο δεν θίγει τη 
θεσµική ισορροπία που επιτεύχθηκε στη Νίκαια· 

Εσθονία 

60.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ιδιαιτερότητες της πολιτικής της Εσθονίας απέναντι στις 
εθνικές µειονότητες, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό υποκινούνταν από τις δύσκολες ιστορικές 
εµπειρίες του εσθονικού έθνους, αντικαταστάθηκαν σταδιακά µε διατάξεις και πρακτικές οι 
οποίες είναι απόλυτα σύµφωνες µε τα διεθνή πρότυπα· επισηµαίνει ότι αυτό το γεγονός κατ' 
ουδένα τρόπο αποσταθεροποίησε την εσθονική κοινωνία, αλλά ότι συνοδεύτηκε από 
εδραίωση του εσθονικού κράτους σε σηµείο που η µονιµότητα των βασικών χαρακτηριστικών 
του να έχει καταστεί αυτονόητη για όλους τους κατοίκους της χώρας· 

61.  θεωρεί ότι το επίπεδο εµπιστοσύνης που έχει επιτευχθεί αναµένεται να καταστήσει 
δυνατή για την Εσθονία την πραγµατοποίηση των λίγων περαιτέρω βηµάτων που αποµένουν 
για την επίτευξη κοινωνίας χωρίς κανέναν αποκλεισµό, και ιδίως την ενθάρρυνση των 
κατοίκων που δεν έχουν την εσθονική ιθαγένεια να κάνουν αίτηση χορήγησης ιθαγένειας, 
την εφαρµογή του νόµου περί γλωσσών κατά φιλελεύθερο τρόπο που να εξασφαλίζει το 
σεβασµό των αρχών του δικαιολογηµένου δηµοσίου συµφέροντος και της αναλογικότητας 
και να προβλέπει την ευρεία συµµετοχή των οµάδων εθνοτικών µειονοτήτων στη 
διαµόρφωση της πολιτικής της ενσωµάτωσης, η οποία πρέπει να συνεχιστεί µετά την εκπνοή 
του τρέχοντος κρατικού προγράµµατος 'ενσωµάτωση στην εσθονική κοινωνία 2000-2007'· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι επελέγη πραγµατιστική προσέγγιση όσον αφορά την ανάδειξη της 
εσθονικής γλώσσας σε αποκλειστική γλώσσα διδασκαλίας σε όλα τα σχολεία της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης· 

62.  συγχαίρει την Εσθονία για την επιτυχία της οικονοµικής και εµπορικής πολιτικής της που 
είναι ιδιαίτερα προσανατολισµένες στην αγορά· επισηµαίνει ότι οι εσθονοί αγρότες δεν 
λαµβάνουν ουσιαστικά επιδοτήσεις και ότι εκτίθενται στον ανταγωνισµό των εισαγωγών από 
την ΕΕ οι οποίες πωλούνται σε τεχνητά χαµηλές τιµές, που είναι δυνατές µόνον λόγω των 
εξαγωγικών επιδοτήσεων της ΕΕ· επισηµαίνει επίσης ότι η πτώση της ζήτησης της σηµαντικής 
ρωσικής εξαγωγικής αγοράς είχε προκαλέσει µείωση της εσθονικής γεωργικής παραγωγής τα 
χρόνια που αργότερα επελέγησαν ως έτη αναφοράς για τη χάραξη των ποσοστώσεων 
παραγωγής στο πλαίσιο της ΚΓΠ· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη της τα 
παραπάνω στοιχεία κατά τις διαπραγµατεύσεις και να συµφωνήσει σε ποσοστώσεις στο 
κατάλληλο επίπεδο για τους εσθονούς αγρότες· 

63.  θεωρεί ενθαρρυντική τη συνεχιζόµενη ισχυρή επίδοση της εσθονικής οικονοµίας· 
επισηµαίνει µε ικανοποίηση ότι αυτό δηµιουργεί περιθώριο για περαιτέρω προσπάθειες της 
κυβέρνησης στον κοινωνικό τοµέα· επισύρει την προσοχή στα προβλήµατα του 
νοτιοανατολικού τµήµατος της χώρας και καλεί την Εσθονία να διευκολύνει την οµαλή 
χορήγηση βοήθειας από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ µετά την προσχώρηση, ιδίως 
προετοιµάζοντας έργα καλής ποιότητας και εξασφαλίζοντας την ύπαρξη της απαραίτητης 
συγχρηµατοδότησης· 
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64.  ελπίζει ότι παρά τα πολλά προβλήµατα που έχουν σηµειωθεί όσον αφορά την 
ιδιωτικοποίηση των εσθονικών σιδηροδρόµων το τελικό αποτέλεσµα θα είναι η αυξηµένη 
προσφορά ελκυστικών σιδηροδροµικών υπηρεσιών και ότι η Εσθονία θα αξιοποιήσει πλήρως 
το δυναµικό για τη λήψη σηµαντικής κοινοτικής χρηµατοδότησης στον τοµέα αυτό µέσω του 
προγράµµατος ΙSΡΑ και, µετά την προσχώρηση, µέσω του Ταµείου Συνοχής· 

65.  σηµειώνει τα ειδικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Εσθονία στον τοµέα του καύσιµου 
αργιλικού σχιστόλιθου· καλεί από τη µία πλευρά την εσθονική κυβέρνηση να εφαρµόσει 
ταχέως το σχέδιο αναδιάρθρωσης 2001 - 2006 για τον τοµέα του καύσιµου αργιλικού 
σχιστόλιθου, να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την ισόρροπη µετάβαση, µετά τη 
λήξη των µεταβατικών διατάξεων, στην ελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
επίσης να λάβει υπόψη τη δυσχερή κοινωνικοοικονοµική κατάσταση στην περιοχή Ida-
Virumaa στα βορειοανατολικά της χώρας, εφαρµόζοντας, για παράδειγµα, εκτεταµένα 
προγράµµατα κατάρτισης, κυρίως για τη ρωσόφωνη µειονότητα, η οποία εκπροσωπείται µε 
υψηλό ποσοστό στην περιοχή· 

66.  επισηµαίνει στην Επιτροπή ότι η εν λόγω περιοχή θα συνεχίσει να έχει ανάγκη ιδιαίτερης 
βοηθείας µετά την ένταξη και ότι η βοήθεια αυτή πρέπει να λαµβάνει υπόψη, πέρα από τις 
νυν παρεχόµενες ενισχύσεις στο πλαίσιο του Ταµείου Συνοχής και των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων, τις διαρθρωτικές αλλαγές αυτής της περιοχής και την εξόρυξη και επεξεργασία του 
καύσιµου αργιλικού σχιστόλιθου κατά τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον· 

67.  καλεί την Εσθονία να επιταχύνει τις προετοιµασίες της για την ένταξη στην ΕΕ όπου 
απαιτείται σύµφωνα µε την τελευταία τακτική έκθεση της Επιτροπής, µεταξύ άλλων µε την 
περάτωση της µεταφοράς του κοινοτικού κεκτηµένου στο εσωτερικό δίκαιο· επισηµαίνει ότι 
το κοινοβούλιο της χώρας, Riigikogu, διαπιστώνει ότι η έγκριση του κοινοτικού κεκτηµένου 
έχει σηµειώσει επιβράδυνση σε ορισµένους τοµείς, όπως η κοινωνική πολιτική, η διοίκηση 
των τελωνείων και η αλιευτική πολιτική· καλεί την κυβέρνηση να επιταχύνει την κατάρτιση 
νοµοσχεδίων· 

Ουγγαρία 

68.  υπογραµµίζει τη δέσµευση της νέας κυβέρνησης να ακολουθήσει την κατεύθυνση της 
προηγούµενης, προετοιµάζοντας πραγµατικά την Ουγγαρία για την προσχώρηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· υπογραµµίζει ότι η χώρα αυτή έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις συστάσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πληθώρα τοµέων, γεγονός που διευκολύνει την πορεία των 
διαπραγµατεύσεων· 

69.  υπογραµµίζει την καλή και συνεχή οικονοµική εξέλιξη της Ουγγαρίας, που 
χαρακτηρίζεται από ένα από τα µεγαλύτερα ποσοστά αύξησης που σηµειώθηκαν στην 
Ευρώπη (2,9%), το χαµηλότερο ποσοστό πληθωρισµού της τελευταίας δεκαετίας (5,6%), 
σχετικά χαµηλό ποσοστό ανεργίας (5,7%), καθώς και από τη συνεχή αύξηση των εµπορικών 
συναλλαγών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση· ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία του για το ποσοστό 
του δηµοσίου ελλείµµατος (5,5%) και καλεί τις αρχές της Ουγγαρίας να το αντιµετωπίσουν 
µε τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική 
αγορά και η προσχώρηση στην ΟΝΕ· 

70.  υπενθυµίζει, όσον αφορά το νόµο περί του καθεστώτος των ουγγρικών µειονοτήτων στις 
γειτονικές χώρες ('νόµος περί καθεστώτος'), την ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις 
µε τις γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα µε τη Σλοβακία και τη Ρουµανία, µε το διπλό στόχο της 
εξασφάλισης καλών σχέσεων γειτονίας, που έχουν ζωτική σηµασία για τη σταθερότητα της 
περιοχής, και της επίτευξης ικανοποιητικής λύσης όσον αφορά το νόµο αυτό, 
ευθυγραµµίζοντάς τον µε το κοινοτικό κεκτηµένο, το αργότερο κατά τη στιγµή της 
προσχώρησης· 

71.  χαιρετίζει την µεγάλη προσοχή που δόθηκε στην κατάσταση της µειονότητας Ρόµα, 
παράδειγµα της οποίας αποτελεί η παρουσία αυξηµένου αριθµού ειδικευµένων υπαλλήλων 
από τον πληθυσµό των Ρόµα σε ανώτερες διοικητικές θέσεις και στο νεοσυσταθέν 
υφυπουργείο για τα θέµατα που αφορούν τους Ρόµα· επιµένει, ωστόσο, στη µέθοδο που 
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πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προώθηση, στο γενικό πλαίσιο των κοινωνικών 
και αναπτυξιακών πολιτικών, συνεχώς µεγαλύτερης συµµετοχής των Ρόµα στον 
προγραµµατισµό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση των προγραµµάτων και των 
συγκεκριµένων µέτρων στήριξης· 

72.  σηµειώνει την έγκριση του νόµου για τα µέσα ενηµέρωσης, που κατέστησε δυνατή την 
ολοκλήρωση του κεφαλαίου της πολιτικής περί των οπτικοακουστικών µέσων· υπενθυµίζει, 
ωστόσο, τη συνεχή ανάγκη προώθησης της πολυφωνίας και της ελευθερίας των µέσων 
ενηµέρωσης, προκειµένου να διασφαλισθεί η ορθή λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών και 
η ισόρροπη ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών· καλεί, για τον λόγο αυτόν, την κυβέρνηση 
της Ουγγαρίας να εντείνει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της πλήρους εναρµόνισης 
της νοµοθεσίας της προς το κοινοτικό κεκτηµένο· 

73.  ελπίζει ότι θα επιτευχθεί σύντοµα συµφωνία όσον αφορά το σηµαντικό κεφάλαιο του 
ανταγωνισµού, αφού απόκειται στις ουγγρικές αρχές να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους 
στην ευθυγράµµιση των συστηµάτων των κρατικών ενισχύσεων, κυρίως των φορολογικών 
πλεονεκτηµάτων, και υπολογίζει σε πνεύµα δεκτικότητας και ευελιξίας εκ µέρους τόσο της 
Επιτροπής όσο και των ουγγρικών αρχών, που θα καταστήσει δυνατή την κατάληξη, σε 
εύθετο χρόνο, των σχετικών διαπραγµατεύσεων, όχι µόνο σε αυτό το κεφάλαιο αλλά και στα 
υπόλοιπα που παραµένουν ανοικτά· 

74.  υπενθυµίζει την ιδιαίτερη σηµασία της ύπαρξης αποτελεσµατικού θεσµικού πλαισίου για 
τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου συνοχής 
και ζητεί από την κυβέρνηση να βελτιώσει το συντοµότερο δυνατό όχι µόνον την ικανότητα 
πληρωµής εκ µέρους των αρχών, αλλά και την τεχνική προετοιµασία των σχεδίων που 
πρόκειται να υποβληθούν για κοινοτική χρηµατοδότηση· παρακινεί εξάλλου τους Ούγγρους 
αρµοδίους να στηρίζουν αποφασιστικά τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ στις 
µειονεκτικές περιοχές, κυρίως µε κατάλληλα κίνητρα που δηµιουργούν ευνοϊκό κλίµα για 
επενδύσεις και διαµόρφωση ισχυρής µέσης τάξης· στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή στη 
σηµασία της διασυνοριακής συνεργασίας για την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής 
συνοχής στην Ουγγαρία· 

75.  σηµειώνει τις βελτιώσεις στο νοµικό πλαίσιο για την καταπολέµηση του οργανωµένου και 
του οικονοµικού εγκλήµατος, καθώς και την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την 
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες· ελπίζει ότι αυτά 
και άλλα συγκεκριµένα µέτρα θα εφαρµοστούν σύντοµα, ούτως ώστε το ανησυχητικό 
φαινόµενο της διαφθοράς να µη παρεµποδίζει την επιτυχή πολιτική και οικονοµική µετάβαση 
της Ουγγαρίας· θεωρεί βασικό ότι οι δηµόσιες δαπάνες πρέπει να πραγµατοποιούνται µε 
τρόπο διαφανή και να αποτελούν αντικείµενο κατάλληλου ελέγχου· ως προς το θέµα αυτό, 
χαιρετίζει τα µέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση και περιορίζουν τα όρια της εµπιστευτικότητας 
των συναλλαγών και επιβάλλουν υποχρεωτικούς ελέγχους στα όργανα που 
χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό· 

76.  επαναλαµβάνει την έκκλησή του να ικανοποιηθούν οι νόµιµες διεκδικήσεις της 
Ουγγαρίας όσον αφορά την προσαρµογή του αριθµού των βουλευτών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο µετά την ένταξη της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να 
εναρµονιστεί η εκπροσώπησή της µε αυτή των σηµερινών και µελλοντικών κρατών µελών µε 
ανάλογη δηµογραφική έκταση· 

77.  συµπεραίνει ότι η Ουγγαρία βρίσκεται σε καλή κατάσταση για να προσχωρήσει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, πρέπει ωστόσο να εξακολουθήσει τις προετοιµασίες της 
σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων· το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή γνώµη της 
Ουγγαρίας είναι κατά πλειοψηφία σύµφωνη µε την ένταξη της χώρας της στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και µε την προοπτική αυτή, καλεί τους πολίτες να συµµετάσχουν ενεργώς στο 
δηµοψήφισµα που προβλέπεται να διεξαχθεί κατά την άνοιξη του 2003· 
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Λετονία 

78.  επισηµαίνει ότι οι πρόσφατες εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης και η 
βελτιωµένη πρόσβαση των αιτούντων τη λετονική ιθαγένεια στη γλωσσική επιµόρφωση 
έχουν προκαλέσει αύξηση του ρυθµού απόκτησης ιθαγένειας· θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθεί η 
χρηµατοδότηση που παρέχεται, για τη συνέχιση των ενεργειών αυτών, στο Συµβούλιο 
Ιθαγένειας και στο Ίδρυµα για την Ενσωµάτωση στην Κοινωνία· θεωρεί ότι η ενισχυµένη 
πολιτική στήριξη από τους ιθύνοντες και η αύξηση του προϋπολογισµού που διατίθεται στο 
Ίδρυµα θα του επέτρεπε να ενισχύσει το ρόλο του, µεταξύ άλλων προσφέροντας πρόσθετα 
δωρεάν γλωσσικά µαθήµατα, µε τρόπο που να συµβαδίζει µε τις αυξανόµενες ανάγκες· 

79.  εκφράζει την ανησυχία του για το σχέδιο της προβλεπόµενης µετάβασης, από το 2004, 
όλων των χρηµατοδοτούµενων από το κράτος δευτεροβάθµιων σχολείων στη λετονική 
κρατική γλώσσα ως αποκλειστική γλώσσα διδασκαλίας· τονίζει ότι η µετάβαση από τα ρωσικά 
και άλλες µειονοτικές γλώσσες στα λετονικά δεν πρέπει να µειώσει την ποιότητα της 
εκπαίδευσης· κατά συνέπεια, ζητεί η εφαρµογή του σχεδίου να πραγµατοποιηθεί µε ευελιξία, 
τόσο όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα και τις ενδεχόµενες µεταβατικές διατάξεις, 
προκειµένου να διασφαλισθεί η τήρηση της αρχής των ίσων ευκαιριών στη µόρφωση· 

80.  ενθαρρύνει τη Λετονία να εφαρµόσει άλλες νοµικές διατάξεις σχετικά µε τη χρήση των 
γλωσσών, κατά τρόπο που να µην περιορίζει τις σηµερινές πραγµατικές δυνατότητες για 
χρήση µιας µειονοτικής γλώσσας· 

81.  καλεί τη Λετονία να επιταχύνει τη µεταρρύθµιση του δικαστικού τοµέα και να τη στηρίξει 
µε περαιτέρω κεφάλαια· αναγνωρίζει τις προσπάθειες για απλούστευση και εκσυγχρονισµό 
της ποινικής διαδικασίας και για βελτίωση των συνθηκών κράτησης µε τροποποιήσεις στην 
ισχύουσα νοµοθεσία και επενδύσεις υποδοµής, αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι οι 
καθυστερήσεις στην έγκριση ουσιωδών νοµοθετικών µέτρων και ιδίως του νέου κώδικα 
ποινικής δικονοµίας περιπλέκουν τις προσπάθειες για την επιτάχυνση των εργασιών των 
δικαστηρίων, για την ελάττωση των συσσωρευµένων υποθέσεων των οποίων καθυστερεί η 
εκδίκαση και για τη µείωση της διάρκειας της προφυλάκισης πριν τη δίκη· υπογραµµίζει τη 
σηµασία διασφάλισης της ανεξαρτησίας του δικαστικού τοµέα και την ανάγκη να υπάρξουν 
απτά αποτελέσµατα στον αγώνα εναντίον της διαφθοράς· αναµένει από τη νεοεκλεγείσα 
κυβέρνηση να αναδείξει το θέµα αυτό σε προτεραιότητα και να αναλάβει αποτελεσµατικές 
πρωτοβουλίες· υπογραµµίζει επίσης τη σηµασία της έγκαιρης καθιέρωσης ενιαίου 
µισθολογικού συστήµατος για τη δηµόσια διοίκηση· 

82.  επισηµαίνει µε ικανοποίηση ότι ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης παραµένει υψηλός, αν 
και κατά το 2002 δεν πρόκειται να επιτευχθούν τα θεαµατικά αποτελέσµατα που 
σηµειώθηκαν το 2001· επισηµαίνει ότι και οι προβλέψεις είναι θετικές· εκφράζει ωστόσο τη 
λύπη του διότι, παρ' όλα αυτά, η ανεργία δεν έχει µειωθεί σε σηµαντικό βαθµό· 

83.  εφιστά την προσοχή στο αναπόφευκτο κόστος που έχει ο αναγκαίος εκσυγχρονισµός της 
δηµόσιας διοίκησης· επισηµαίνει ότι οι προγραµµατισµένες περαιτέρω φορολογικές 
περικοπές, τις οποίες πρόσφατη έκθεση προσωπικού του ∆ΝΤ θεωρεί ότι θα µπορούσαν να 
αναβληθούν, θα περιέπλεκαν τη διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων· προτείνει να δοθεί 
µεγαλύτερη προτεραιότητα στη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης όσον αφορά τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού· 

84.  καλεί τη Λετονία να επιταχύνει τις προετοιµασίες της για την ένταξη στην ΕΕ όπου 
απαιτείται σύµφωνα µε την τελευταία τακτική έκθεση της Επιτροπής· 

85.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί όσον αφορά την εφαρµογή του κοινοτικού 
κεκτηµένου, αλλά ζητεί ενισχυµένη παρακολούθηση και επιβολή της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας της ΕΕ, υπογραµµίζει δε την ανάγκη ενίσχυσης της νέας λετονικής νοµοθεσίας 
περί υδάτων, προκειµένου να εναρµονιστεί µε την οδηγία 2000/60/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων(4)· 
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86.  αναµένει ότι η Λετονία θα παρουσιάσει έως το τέλος του 2002 ενιαίο έγγραφο 
προγραµµατισµού, ως σηµαντικό βήµα για την προπαρασκευή της λήψης βοήθειας από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία· εκφράζει την ελπίδα ότι θα αναπτυχθούν και θα τηρηθούν 
αποτελεσµατικές διαδικασίες διαβούλευσης, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί πλήρης σεβασµός των 
αρχών εταιρικής σχέσης της ΕΕ και να βελτιωθούν οι δυνατότητες προγραµµατισµού· 

Λιθουανία 

87.  υπενθυµίζει ότι οι βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσει η Λιθουανία ως προς 
τα πολιτικά κριτήρια συνδέονται µε το δικαστικό και το σωφρονιστικό σύστηµα και µε τη 
συνεχιζόµενη προσπάθεια καταπολέµησης της διαφθοράς· αναγνωρίζει ότι έχει πλέον 
δηµιουργηθεί υγιής βάση για καλώς λειτουργούσες, πράγµατι ανεξάρτητες και κατ' 
επάγγελµα εργαζόµενες δικαστικές αρχές· επισηµαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να επιτευχθεί 
βραχύτερος χρόνος προφυλάκισης πριν τη δίκη και να βελτιωθούν οι συνθήκες στις φυλακές· 
πιστεύει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτιώσεις τόσο στην ποιότητα των δικαστικών 
διαδικασιών όσο και σε σχέση µε την υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων· 

88.  επισηµαίνει µε ικανοποίηση ότι ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης παραµένει υψηλός και 
ότι η λιθουανική οικονοµία θεωρείται πλέον ευρύτατα ως κατά βάση υγιής, αρκετά ικανή να 
αντέξει σε εξωτερικούς κραδασµούς και ότι αναµένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται 
ταχέως· 

89.  εκφράζει την ελπίδα ότι η πρόσφατη ελαφρά πτώση του ανησυχητικά υψηλού ποσοστού 
ανεργίας θα αποτελέσει σηµείο καµπής· τονίζει και πάλι τη σηµασία δραστήριων πολιτικών 
µέτρων για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας· επισηµαίνει τις προσπάθειες περαιτέρω 
βελτίωσης του επιχειρηµατικού κλίµατος, οι οποίες, εφόσον στεφθούν µε επιτυχία, θα 
βοηθήσουν στην αύξηση της ζήτησης εργασίας· ελπίζει ότι η συνεχιζόµενη αύξηση της 
παραγωγικότητας και η µείωση της ανεργίας στο µέλλον θα προλειάνουν το δρόµο για 
ισόρροπες και υγιείς µισθολογικές αυξήσεις, οι οποίες προς το παρόν είναι δύσκολο να 
επιτευχθούν· 

90.  καλεί τη Λιθουανία να εντείνει τις προετοιµασίες της για την ένταξη στην ΕΕ στους 
τοµείς όπου απαιτείται σύµφωνα µε την τελευταία τακτική έκθεση της Επιτροπής· από την 
άποψη αυτή, εφιστά την προσοχή στις διοικητικές δοµές που είναι αναγκαίες για την 
ενσωµάτωση µε την κοινή αγροτική πολιτική, στον προγραµµατισµό και την προετοιµασία 
των έργων που απαιτούνται ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση ενισχύσεων από τα 
διαρθρωτικά ταµεία της Ένωσης και στην ανάγκη να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρµογή του 
κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα του περιβάλλοντος και στους λοιπούς τοµείς· 

91.  εφιστά την προσοχή στον εποικοδοµητικό ρόλο που διαδραµατίζει η Λιθουανία σε σχέση 
µε το ζήτηµα του Καλίνινγκραντ, τόσο όσον αφορά πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην 
τόνωση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής όσο και σε σχέση µε την 
αναζήτηση εφαρµόσιµου συστήµατος για τις θεωρήσεις διαβατηρίου και τη διέλευση· 
επισηµαίνει ότι, στις διαπραγµατεύσεις, η ΕΕ είχε ζητήσει από τη Λιθουανία να εξασφαλίσει τη 
συµµόρφωση µε το σχετικό κεκτηµένο και ότι, συνεπώς, η Λιθουανία ετοιµάζεται αυτή τη 
στιγµή να θεσπίσει υποχρεωτική θεώρηση διαβατηρίου· θεωρεί ότι η λιθουανική συγκατάθεση 
είναι κεφαλαιώδης, προκειµένου να τροποποιηθεί µε οιονδήποτε τρόπο το κεκτηµένο όσον 
αφορά τη διέλευση· αντιτίθεται σε οποιαδήποτε πρόταση δεν σέβεται πλήρως την κυριαρχία 
της Λιθουανίας· πιστεύει ωστόσο ότι πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη τα συµφέροντα των 
κατοίκων του Καλίνινγκραντ· 

92.  χαιρετίζει την επίσηµη δέσµευση για παύση λειτουργίας του δεύτερου και τελευταίου 
αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθµό παραγωγής ενέργειας στην Ιγκναλίνα έως το 2009, 
επισηµαίνοντας ότι η πρώτη µονάδα θα κλείσει πριν το 2005, δέσµευση την οποία ανέλαβε η 
Λιθουανία στο πλαίσιο του προσωρινού κλεισίµατος του κεφαλαίου για την ενέργεια· 

93.  αναγνωρίζει ότι η παύση λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων, οι ριζικές αλλαγές 
που πρέπει να γίνουν στο σύστηµα ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας και η παροχή 
υποστήριξης και νέων ευκαιριών σε όσους εξαρτώνται άµεσα ή έµµεσα από τη µονάδα για το 
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βιοπορισµό τους θα αποτελέσουν βαρύ φορτίο για τη χώρα· επαναλαµβάνει τη στήριξή του 
στην πρόταση της Επιτροπής για συγκεκριµένη βοήθεια σε σχέση µε την παύση λειτουργίας 
και τα έργα που συνδέονται άµεσα µε το θέµα αυτό και υπογραµµίζει ότι η ενίσχυση αυτή 
πρέπει να συνεχιστεί και µετά την εκπνοή των τρεχουσών δηµοσιονοµικών προοπτικών το 
2006· 

Μάλτα 

94.  χαιρετίζει την πρόοδο που σηµείωσε η Μάλτα τους τελευταίους µήνες και την προτρέπει 
να κλείσει προσωρινά τα κεφάλαια της φορολογίας, των τελωνείων και των µη 
δηµοσιονοµικών πτυχών της γεωργίας µέσα στις επόµενες εβδοµάδες· 

95.  συνιστά να εξετασθούν οι αιτήσεις της Μάλτας για µεταβατική περίοδο στις εξαιρέσεις 
ΦΠΑ στα τρόφιµα και τα φαρµακευτικά είδη, όπως έχουν χορηγηθεί σε ορισµένα υφιστάµενα 
κράτη µέλη· ζητεί από τη Μάλτα να επισπεύσει τη δηµιουργία των διοικητικών δυνατοτήτων 
της φορολογικής διοίκησης ιδίως όσον αφορά τον τοµέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης· 

96.  υπογραµµίζει την ανάγκη ενίσχυσης και αύξησης του προσωπικού των υπηρεσιών 
περιβαλλοντικού σχεδιασµού της Μάλτας, προκειµένου να υλοποιηθούν κατάλληλοι 
µηχανισµοί χορήγησης αδειών και επιθεώρησης· 

97.  συνιστά οι συµφωνίες που θα επιτευχθούν στο κεφάλαιο της γεωργίας να είναι τέτοιου 
χαρακτήρα ώστε να εξασφαλίζουν τη συνέχιση της ζωτικότητας και βιωσιµότητας της 
µαλτέζικης γεωργίας µε τους µηχανισµούς που είναι διαθέσιµοι βάσει της ΚΓΠ· ζητεί την 
αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητας της διοίκησης της Μάλτας όσον αφορά την εφαρµογή 
προγραµµάτων στους τοµείς της γεωργίας και της ανάπτυξης, µε τη χρησιµοποίηση των 
κατάλληλων µέσων της ΕΕ· ενθαρρύνει τη Μάλτα, συµφωνώντας µε τις ανησυχίες που 
εξέφρασε η Επιτροπή, να επιταχύνει σηµαντικά την πρόοδο όσον αφορά τη δηµιουργία των 
υλικών και νοµικών δοµών για τον κατάλληλο χειρισµό της ΚΓΠ στη Μάλτα µετά την ένταξη, 
ιδίως όσον αφορά τις κοινές οργανώσεις αγορών και τη φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία· 

98.  σηµειώνει το γεγονός ότι υπήρξαν θετικές εξελίξεις όσον αφορά την καταπολέµηση της 
διαφθοράς στη Μάλτα, αλλά ότι δεν έχει σηµειωθεί βελτίωση στις προσπάθειες της δηµόσιας 
επιτροπής κατά της διαφθοράς· 

99.  συνιστά να συµφωνηθεί κατάλληλη δέσµη χρηµατοδοτικών µέτρων ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι η Μάλτα θα είναι καθαρός αποδέκτης πιστώσεων κατά τα πρώτα χρόνια 
µετά την ένταξή της· 

100.  ελπίζει ότι το αποτέλεσµα δηµοψηφίσµατος σχετικά µε την ένταξη στην ΕΕ θα γίνει 
δεκτό ως δηµοκρατική απόφαση του πληθυσµού· 

101.  ελπίζει ότι όλες οι πολιτικές δυνάµεις της Μάλτας θα συνεισφέρουν στην επιτυχή 
ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

102.  υπογραµµίζει τη σύστασή του ότι η Μάλτα, σύµφωνα µε τον αριθµό του πληθυσµού 
της, πρέπει να κατέχει έξι έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

Πολωνία 

103.  υπογραµµίζει τις σηµαντικές προσπάθειες που έχει καταβάλει η πολωνική κοινωνία και 
οι κοινωνικοοικονοµικοί της παράγοντες, µε τη στήριξη της σταθερής δέσµευσης των 
διαδοχικών κυβερνήσεων, σε σχέση µε την υλοποίηση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων για 
την προετοιµασία της Πολωνίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγνωρίζει ότι η 
διαδικασία αυτή, η οποία πρέπει να συνεχιστεί, χαρακτηρίστηκε από πολλές επιτυχίες (η 
Πολωνία έχει αυξήσει κατά 40% τον πλούτο της από το 1992, έχει καταστεί τέταρτος 
εµπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η υποψήφια χώρα που έχει 
απορροφήσει τον µεγαλύτερο όγκο ξένων επενδύσεων)· 
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104.  ενθαρρύνει τις πολωνικές αρχές να εντείνουν ακόµη περισσότερο τις προσπάθειές τους 
προκειµένου να καλύψουν, µέσα στην προθεσµία που έταξε η Επιτροπή, τα κενά και τις 
ανεπάρκειες που εντοπίζονται στην τελευταία τακτική έκθεση, η οποία δείχνει την απόκλιση 
που παρατηρείται µεταξύ της έγκρισης του κοινοτικού κεκτηµένου και της δηµιουργίας 
δυνατοτήτων για την εφαρµογή του, ιδίως στο γεωργικό τοµέα, στον κτηνιατρικό τοµέα και 
στον τοµέα της ανθρώπινης ιατρικής, στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων και στον 
τοµέα των τελωνείων· ζητεί εµφατικώς την εφαρµογή µηχανισµών που να διασφαλίζουν τον 
αποτελεσµατικό και αυστηρό έλεγχο της διαχείρισης των δηµόσιων κεφαλαίων· 

105.  είναι πεπεισµένο ότι η συνέχιση της εφαρµογής του προγράµµατος δράσης θα 
καταστήσει δυνατή την επίτευξη των στόχων του, που αποβλέπουν στη βελτίωση των 
διοικητικών και δικαστικών δυνατοτήτων και ζητεί να εστιαστεί η βοήθεια της Επιτροπής 
στους τοµείς στους οποίους οι καθυστερήσεις είναι σηµαντικότερες και δηµιουργείται 
κίνδυνος διαταραχής της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της διευρυµένης Ένωσης· 

106.  σηµειώνει την αλλαγή της διαπραγµατευτικής θέσης της Πολωνίας στο κεφάλαιο της 
γεωργίας· υποστηρίζει τις προσπάθειες των πολωνικών αρχών στην αναζήτηση λύσης η οποία 
θα εξασφαλίζει στους πολωνούς αγρότες τόσο την ανταγωνιστικότητα στην αγορά της 
Ένωσης µετά την προσχώρηση όσο και τον αναγκαίο εκσυγχρονισµό του γεωργικού τοµέα· 
ζητεί από τα κράτη µέλη να εγκρίνουν προσέγγιση ρεαλιστική, γενναιόδωρη και στραµµένη 
στο µέλλον, η οποία να σέβεται τις ευαισθησίες των γεωργικών κύκλων, τόσο της Πολωνίας 
όσο και της Ευρώπης, και να προσφέρει επίσης δυνατότητες επιβίωσης στις µικρές γεωργικές 
µονάδες λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς· ζητεί την προώθηση 
αγροτοπεριβαλλοντικών συστηµάτων στο πλαίσιο του SAPARD, προκειµένου να αποκτηθεί 
πείρα σχετικά µε τα κονδύλια της γεωργικής ανάπτυξης ήδη πριν την ένταξη· 

107.  υπογραµµίζει τη συνεισφορά της Πολωνίας στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης, την οποία υποστηρίζει η ενίσχυση των µηχανισµών 
καταπολέµησης της οργανωµένης εγκληµατικότητας, η βελτίωση της διοίκησης και του 
ελέγχου στα σύνορα· θεωρεί ότι οι αυξηµένες προσπάθειες που ζητούνται από την Πολωνία, 
προκειµένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των µελλοντικών εξωτερικών συνόρων της 
διευρυµένης Ένωσης και να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Συµφωνίας του Σένγκεν θα 
έπρεπε να συνοδεύονται από τη φροντίδα διαφύλαξης των σχέσεων καλής γειτονίας και των 
πολιτικών και οικονοµικών δεσµών που ενώνουν την Πολωνία µε τους ανατολικούς γείτονές 
της· χαιρετίζει, στο πλαίσιο, αυτό τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Κwasniewski και της 
πολωνικής κυβέρνησης· 

108.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην έγκριση του κοινοτικού κεκτηµένου 
στον τοµέα του περιβάλλοντος ο οποίος, λόγω της διάστασης των προβληµάτων που 
τίθενται, αποτελεί πρόκληση για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και απαιτεί σηµαντικό 
όγκο επενδύσεων· υπογραµµίζει την ανάγκη να ευαισθητοποιηθούν περαιτέρω οι κύκλοι της 
υπαίθρου σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και να λαµβάνεται το θέµα αυτό 
υπόψη κατά τον καθορισµό και την υλοποίηση των πολιτικών άλλων τοµέων, σε όλα τα 
επίπεδα· 

109.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη προώθησης της διαφάνειας προκειµένου να 
συγκρατηθεί καλύτερα το φαινόµενο της διαφθοράς και ελπίζει ότι το νέο πρόγραµµα της 
κυβέρνησης για την καταπολέµηση της διαφθοράς, που εγκρίθηκε τον παρελθόντα 
Σεπτέµβριο, θα δώσει τη δυνατότητα επίτευξης απτών αποτελεσµάτων το συντοµότερο 
δυνατό· 

110.  χαιρετίζει την αξιόλογη νοµοθετική εργασία που έχει επιτελέσει το κοινοβούλιο της 
Πολωνίας κατά τα τελευταία έτη, εργασία η οποία επέτρεψε να εγκριθεί σχεδόν στο σύνολό 
του το κοινοτικό κεκτηµένο· εκφράζει την ανησυχία του για µεµονωµένες στάσεις και 
συµπεριφορές οι οποίες αντιβαίνουν στις αρχές της κοινοβουλευτικής αγωγής και 
εγκυµονούν τον κίνδυνο ευτελισµού του γοήτρου του οργάνου αυτού που έχει κεντρική θέση 
στη δηµοκρατική ζωή· 

111.  επισηµαίνει µε ικανοποίηση το γεγονός ότι οι πολωνικές αρχές έλαβαν υπόψη τους τις 
ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση µε το νέο νόµο για τα µέσα 
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ενηµέρωσης, την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας και τον τρόπο προσλήψεων για τη 
δηµόσια διοίκηση· διαπιστώνει κάποια πρόοδο στους πρώτους δύο από τους τρεις αυτούς 
τοµείς, επιµένει, ωστόσο, ότι υφίσταται ανάγκη περαιτέρω ελέγχου του τοµέα των µέσων 
ενηµέρωσης, ούτως ώστε να διατηρηθεί πλήρως η ανεξαρτησία και η πολυφωνία τους, 
δίνοντας τη δυνατότητα στην Πολωνία να ανταποκριθεί στα κριτήρια που ισχύουν στις χώρες 
της Ένωσης· 

Σλοβακία 

112.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Σλοβακία κατόρθωσε µετά τις εκλογές του 1998 να καλύψει 
την καθυστέρηση που είχε απέναντι στους πρωτοπόρους των διαπραγµατεύσεων· 

113.  καλεί τη νέα σλοβακική κυβέρνηση να ενισχύσει περαιτέρω την εφαρµογή της 
πολιτικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στο δικαστικό κλάδο 
και τα άλλα όργανα επιβολής του νόµου· επιβεβαιώνει ότι η µεταρρύθµιση του δικαστικού 
κλάδου πρέπει, µεταξύ άλλων, να συνεχιστεί µέσω της µεταρρύθµισης του ποινικού και 
αστικού κώδικα και της αύξησης της επιµόρφωσης για την επίτευξη των υψηλότερων 
δυνατών προδιαγραφών όσον αφορά την ανεξαρτησία και την επαγγελµατικότητα· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα αύξησης της προµήθειας σύγχρονου εξοπλισµού στα 
δικαστήρια και τα γραφεία της εισαγγελίας, µέσω του προγράµµατος PHARΕ, ούτως ώστε να 
αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά τους και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να επιταχυνθούν οι 
δικαστικές διαδικασίες· 

114.  υπενθυµίζει στη νέα σλοβακική κυβέρνηση το αίτηµα του Κοινοβουλίου να συνεχίσει 
την αποφασιστική δράση για την υπέρβαση των προβληµάτων των µειονοτήτων των Ρόµα, 
ιδίως όσον αφορά την κατάργηση διακρίσεων εκ µέρους κρατικών οργάνων και δηµόσιων 
αρχών (δηµόσια διοίκηση, αστυνοµικές δυνάµεις, δικαστικές αρχές, σχολεία)· χαιρετίζει τις 
εκτενείς πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική της Σλοβακίας απέναντι στους Ρόµα· ωστόσο, 
υπενθυµίζει στη νέα σλοβακική κυβέρνηση ότι εξακολουθεί να υπάρχει χάσµα µεταξύ του 
σχεδιασµού της πολιτικής και της πρακτικής εφαρµογής της· κατά συνέπεια επαναλαµβάνει 
το αίτηµά του να δεσµευθεί πολιτικώς η Σλοβακία στον τοµέα αυτό πριν το τέλος των 
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, διευκρινίζοντας πώς σχεδιάζει να επιλύσει τα προβλήµατα 
των Ρόµα πριν το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας· στο πλαίσιο αυτό, συνιστά στη Σλοβακία να 
εγκρίνει γενικές νοµοθετικές διατάξεις κατά των διακρίσεων που να αποτελούν µεταφορά του 
κοινοτικού κεκτηµένου σε αυτόν τον τοµέα· 

115.  επισηµαίνει ότι σε πολλές περιοχές, λόγω έλλειψης πληροφόρησης, οι εθνικές 
µειονότητες δεν αξιοποιούν τα δικαιώµατα που τους παρέχει ο νόµος περί χρήσης των 
µειονοτικών γλωσσών· καλεί τη νέα σλοβακική κυβέρνηση να αναλάβει δράση για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος· 

116.  καλεί τη Σλοβακία να εντείνει τις προσπάθειές της για δηµιουργία διοικητικών δοµών 
και πρακτικών δυνατοτήτων για την προπαρασκευή και την εφαρµογή των διαρθρωτικών 
ταµείων και του Ταµείου Συνοχής, έτσι ώστε να βελτιωθεί αισθητά η ικανότητα απορρόφησης 
των πιστώσεων βάσει εκτέλεσης έργων· υπενθυµίζει στη Σλοβακία ότι η βελτίωση αυτή 
αποτελεί την καλύτερη µέθοδο προκειµένου να επιτύχει ικανοποιητική θέση καθαρού 
αποδέκτη πιστώσεων· καλεί τις σλοβακικές αρχές και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι όλες 
οι χρηµατοδοτούµενες από την ΕΕ υποδοµές είναι συµβατές µε το κεκτηµένο στον τοµέα του 
περιβάλλοντος·  

117.  ζητεί από τη Σλοβακία να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις δυνατότητες εφαρµογής στον 
τοµέα της γεωργίας, µεταξύ άλλων δε να επισπεύσει την καθιέρωση του µηχανοργανωµένου 
συστήµατος ΙΑCS (ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου) που απαιτείται για τον 
υπολογισµό των γεωργικών δεδοµένων έτσι ώστε η διαχείριση των σηµαντικών γεωργικών 
πιστώσεων να γίνεται σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο·  

118.  ζητεί από τη νέα σλοβακική κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση των 
διοικητικών δυνατοτήτων στον τοµέα του περιβάλλοντος, και ιδίως να µεταφέρει και να 
επιβάλει τη νοµοθεσία στον τοµέα του ολοκληρωµένου ελέγχου και πρόληψης της ρύπανσης· 
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119.  αναµένει από τη Σλοβακία να εκπληρώσει τη δέσµευση που ανέλαβε, και η οποία 
επιβεβαιώθηκε στην τελευταία έκθεση προόδου, να κλείσει τις µονάδες παραγωγής ενέργειας 
1 και 2 στο Bohunice· 

Σλοβενία 

120.  σηµειώνει τη συµφωνία µεταξύ της κυβέρνησης της Σλοβενίας και του κοινοβουλίου 
της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας (τόσο του κυβερνητικού συνασπισµού όσο και της 
αντιπολίτευσης) µε την οποία επιβεβαιώνεται ότι η ένταξη της χώρας στην ΕΕ συνιστά 
απόλυτη προτεραιότητα· 

121.  χαιρετίζει την οικονοµική πρόοδο που σηµειώθηκε κατά την περίοδο της 
προπαρασκευής της ένταξης στην ΕΕ ενώ παράλληλα ζητεί από τις αρχές να συνεχίσουν την 
αναδιάρθρωση της οικονοµίας και να προβούν σε οριστική εκκαθάριση της Εταιρείας 
Ανάπτυξης της Σλοβενίας· καλεί τις σλοβενικές αρχές να βελτιώσουν περαιτέρω την 
εφαρµογή της νοµοθεσίας περί πτωχεύσεων· σηµειώνει ότι έχουν προσληφθεί και άλλοι 
ειδικοί, προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των εκκρεµών υποθέσεων στα περιφερειακά 
δικαστήρια που αφορούν πτωχευτικούς συµβιβασµούς, πτωχεύσεις, εµπορικές διαφορές και 
εµπορικές διαταγές πληρωµής· σηµειώνει το γεγονός ότι, ως αποτέλεσµα σηµαντικών 
µεταρρυθµίσεων στον τραπεζικό τοµέα, το 76% των περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται 
τώρα στα χέρια ιδιωτών και προτρέπει τις αρχές να συνεχίσουν περαιτέρω τη διαδικασία αυτή 
όπως έχει προκαθορισθεί· 

122.  καλεί τη Σλοβενία να συνεχίσει τη µεταρρύθµιση των δικαστικών αρχών έτσι ώστε να 
µειωθεί ο αριθµός των εκκρεµών υποθέσεων· 

123.  επισηµαίνει το γενικά ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δικαιωµάτων των 
µειονοτήτων και των εθνοτικών οµάδων στη Σλοβενία· υπογραµµίζει τη σηµασία της 
µεγαλύτερης προστασίας της κοινότητας των Ρόµα , µεταξύ άλλων µε τη θέσπιση γενικής 
νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων· 

124.  ζητεί από τη Σλοβενία να εγκρίνει το νόµο για την τροποποίηση του νόµου περί 
προστασίας των καταναλωτών σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, και 
παροτρύνει τη Σλοβενία να διασφαλίσει ότι οι υπάρχουσες διοικητικές δοµές ανταποκρίνονται 
αποτελεσµατικά στα καθήκοντά τους όσον αφορά την παρακολούθηση της αγοράς· 

125.  καλεί την κυβέρνηση της Σλοβενίας να µεριµνήσει ώστε, την εποχή της προσχώρησης, 
να έχουν δηµιουργηθεί οι δυνατότητες επιθεώρησης, ιδίως σε κτηνιατρικά και 
φυτοϋγειονοµικά ζητήµατα, έτσι ώστε να προστατευθούν όλοι οι καταναλωτές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από προβλήµατα στον τοµέα της παραγωγής τροφίµων· 

126.  καλεί τη Σλοβενία να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την 
υλοποίηση της νοµοθεσίας στον τοµέα του ολοκληρωµένου ελέγχου και πρόληψης της 
ρύπανσης (οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την 
ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης(5), στο εξής: ΙΡΡC)· ζητεί από την 
κυβέρνηση να συντονίσει τις ενέργειές της µε άλλους φορείς, όπως η βιοµηχανία και οι 
τοπικές αρχές, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να προετοιµαστούν για την έγκαιρη υλοποίηση 
της οδηγίας ΙΡΡC· 

127.  λαµβάνει υπόψη τη λύση που βρέθηκε στον τοµέα της περιφερειακής πολιτικής έως το 
2006· καλεί τη Σλοβενία να ενισχύσει τις περιφερειακές δοµές της, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί 
η ισόρροπη ανάπτυξή της· 

128.  καλεί την κυβέρνηση της Σλοβενίας να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειµένου να 
επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η διαδικασία ιδιωτικοποίησης· 
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Χώρες που αποβλέπουν στην προσχώρηση µετά το 2004 

129.  χαιρετίζει την προοπτική αύξησης της προενταξιακής βοήθειας για τις υποψήφιες χώρες 
που δεν είναι σε θέση να ενταχθούν στην ΕΕ µε το πρώτο κύµα· 

130.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να αυξήσει την οικονοµική βοήθεια προς τη 
Βουλγαρία και τη Ρουµανία από το 2004 και εφεξής, λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο που 
σηµειώνεται στην εφαρµογή των χρονοδιαγραµµάτων και την ικανότητα απορρόφησης των 
κονδυλίων· 

131.  επισηµαίνει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει την αύξηση της βοήθειας προς την 
Τουρκία κατά την περίοδο 2004-2006· είναι διατεθειµένο να περιλάβει την πρόταση αυτή ως 
αναπόσπαστο τµήµα των διαπραγµατεύσεων για τον προϋπολογισµό του 2004, στο Κεφάλαιο 
4· 

Βουλγαρία 

132.  αναγνωρίζει ότι η Βουλγαρία εξακολουθεί να εκπληρώνει τα πολιτικά κριτήρια της 
Κοπεγχάγης και ότι έχει σηµειώσει προόδους σε πολλούς τοµείς για τους οποίους είχαν 
διατυπωθεί ανησυχίες σε προηγούµενες εκθέσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον 
ορισµό της 1ης Ιανουαρίου 2007 ως ηµεροµηνίας στόχου για την ένταξη της Βουλγαρίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση· ελπίζει ότι η Βουλγαρία θα πραγµατοποιήσει τις αναγκαίες 
µεταρρυθµίσεις το ταχύτερο δυνατό, προκειµένου να εναρµονίσει τα πολιτικά, οικονοµικά και 
κοινωνικά της πρότυπα µε τα πρότυπα της ΕΕ· σηµειώνει την πρόσφατη στρατηγική 
µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης, και χαιρετίζει τις µείζονος σηµασίας τροποποιήσεις 
στο δικαστικό και νοµικό σύστηµα, καθώς και την έγκριση σχεδίου δράσης για την εφαρµογή 
της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς· ζητεί να εγκριθεί σύντοµα το 
παράγωγο δίκαιο για την εφαρµογή του νόµου περί προστασίας των παιδιών· επισηµαίνει 
επίσης την πρόοδο της Βουλγαρίας στους περισσότερους τοµείς του κοινοτικού κεκτηµένου· 
τονίζει ωστόσο ότι πολλά αποµένουν να γίνουν όσον αφορά την υλοποίηση και την πλήρη 
µεταρρύθµιση του δικαστικού και του διοικητικού συστήµατος, όπου υπάρχουν θεµελιώδεις 
αδυναµίες που επιβραδύνουν την πρόοδο σε πολλούς τοµείς και η διαφθορά εξακολουθεί να 
αποτελεί σοβαρό πρόβληµα που επηρεάζει τόσο το δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικοποιηµένο 
τοµέα· 

133.  χαιρετίζει τη θετική εκτίµηση της Επιτροπής για την οικονοµική πρόοδο της 
Βουλγαρίας, και ιδίως το γεγονός ότι η Βουλγαρία στράφηκε πλέον στην οικονοµία της 
αγοράς· επαινεί τη Βουλγαρία για το γεγονός ότι διατήρησε τη µακροοικονοµική της 
σταθερότητα, συγκράτησε τον πληθωρισµό, ελάττωσε το δηµόσιο χρέος, διατήρησε ρυθµό 
ανάπτυξης της τάξεως του 4% ετησίως παρά το δύσκολο εξωτερικό οικονοµικό κλίµα και 
σηµείωσε πρόοδο στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση το τελευταίο 
έτος· τονίζει ότι πρέπει να σηµειωθεί µεγαλύτερη πρόοδος σε ζητήµατα όπως η ευελιξία της 
αγοράς και οι ανεπάρκειες στην αγορά γης και στις διοικητικές διαδικασίες, καθώς και στη 
µείωση του υψηλού εξωτερικού χρέους και του επιδεινουµένου εµπορικού ελλείµµατος, 
επίσης δε να συνεχισθεί η αυστηρή δηµοσιονοµική πειθαρχία, χρηµατοπιστωτική διαχείριση 
και διοικητική διαφάνεια· επαναλαµβάνει επιπλέον την επείγουσα ανάγκη η µακροοικονοµική 
πρόοδος της Βουλγαρίας να µετουσιωθεί σε απτά οικονοµικά οφέλη για όλους, και να 
αναληφθούν συγκεκριµένες δράσεις για την αντιµετώπιση του στατιστικά υψηλού επιπέδου 
ανεργίας και φτώχειας και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της υγειονοµικής 
περίθαλψης και της παιδείας· αισθάνεται θορυβηµένο από το γεγονός ότι κατά τις επίσηµες 
εκτιµήσεις η παραοικονοµία καταλαµβάνει ποσοστό 25% της αγοράς εργασίας, µε 
αποτέλεσµα να πλήττονται τα φορολογικά έσοδα· 

134.  επισηµαίνει ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις του νόµου περί ενεργείας αποτελούν 
εκδήλωση της πρόθεσης να πραγµατοποιηθεί η ελευθέρωση της αγοράς, ότι έχει εγκριθεί 
στρατηγική για την ελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και ότι οι τιµές της ηλεκτρικής 
ενέργειας έχουν αναθεωρηθεί· υπογραµµίζει ότι απαιτείται αυστηρή εφαρµογή των µέτρων 
αυτών και ότι πρέπει να αντιµετωπισθεί επειγόντως η συνεχιζόµενη αναποτελεσµατικότητα 
στη χρήση της ενεργείας· αναγνωρίζει ότι η αποστολή της ∆ΟΑΕ τον Ιούνιο του 2002 στο 
Κοζλοντούι κατέληξε ότι οι µονάδες 3 και 4 συµµορφούνται πλέον µε όλα τα διεθνή πρότυπα 



 19

και τις απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας για πυρηνικές µονάδες του τύπου αυτού, ενώ η ΕΕ 
εξακολουθεί να ανησυχεί για τις σχεδιαστικές ανεπάρκειες των δύο αντιδραστήρων· κατά 
συνέπεια, αναµένει µε ενδιαφέρον την έκθεση της οµάδας εργασίας του Συµβουλίου για 
πυρηνικά ζητήµατα και ζητεί να εκπονηθεί σφαιρική και αντικειµενική µελέτη των 
οικονοµικών επιπτώσεων της διακοπής λειτουργίας των µονάδων 3 και 4 το ταχύτερο 
δυνατό, προκειµένου να επιτευχθεί ταχεία και ικανοποιητική λύση στο ζήτηµα της διακοπής 
λειτουργίας των δύο µονάδων όσο το δυνατόν νωρίτερα· ζητεί από την Επιτροπή να 
παράσχει λεπτοµέρειες σχετικά µε το ταµείο διακοπής λειτουργίας, το οποίο δηµιουργεί µαζί 
µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)· 

135.  επαινεί τις προσπάθειες της Βουλγαρίας προς βελτίωση του συντονισµού των 
προενταξιακών κεφαλαίων της ΕΕ για τον αγροτικό της τοµέα, επισηµαίνοντας παράλληλα ότι 
εξακολουθούν να απαιτούνται βελτιώσεις στις δυνατότητες απορρόφησης των πιστώσεων και 
στο σχεδιασµό των προγραµµάτων µέσω των οποίων χορηγείται η χρηµατοδότηση· 
αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην προπαρασκευή προγραµµάτων ανάπτυξης 
της υπαίθρου, αλλά τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν απτά µέτρα προκειµένου να 
αναδιαρθρωθεί ο κλάδος έντασης εργασίας· ζητεί να εφαρµοσθεί η κτηνιατρική και φυτο-
υγειονοµική νοµοθεσία· 

136.  χαιρετίζει τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα, µε τις οποίες αίρονται 
ορισµένες διατάξεις που συνιστούσαν διακρίσεις, αλλά εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία 
του για τις συνθήκες που επικρατούν στις εστίες παιδιών, ηλικιωµένων και ατόµων µε 
πνευµατική αναπηρία, όπου υπάρχουν στοιχεία για ανατριχιαστικές συνθήκες· εκφράζει 
επίσης την ανησυχία του για τη µεταχείριση των Ρόµα, για τους οποίους το πρόγραµµα 
πλαίσιο εξακολουθεί να παραµένει νεκρό γράµµα και δεν λαµβάνονται πραγµατικά µέτρα· 
εκφράζει τη δυσφορία του για αναφορές σχετικά µε τη διακίνηση παιδιών από τη Βουλγαρία 
και ζητεί να αντιµετωπισθεί αυτή η µάστιγα· επιµένει οι βουλγαρικές αρχές και η Επιτροπή να 
εστιάσουν τους πόρους τους και να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες, ώστε να ξεπεραστούν 
επειγόντως τα προβλήµατα αυτά, µε ιδιαίτερη προσοχή στη σηµαντική βελτίωση των 
µηχανισµών παιδικής µέριµνας· 

137.  επαινεί τη Βουλγαρία για το ρόλο που έχει διαδραµατίσει στον αγώνα εναντίον της 
τροµοκρατίας, για παράδειγµα µέσω της συνεισφοράς της στην αποστολή της ΙSΑF στο 
Αφγανιστάν και της προσφοράς της να συµµετάσχει σε άλλες στρατιωτικές δράσεις· επαινεί 
τη Βουλγαρία ως παράγοντα περιφερειακής σταθερότητας, ιδίως µέσω της συνεχιζόµενης 
συνεισφοράς της στην ΚFΟR και SFΟR· υποστηρίζει τη συµµετοχή της Βουλγαρίας στο 
πρόγραµµα δράσης για ένταξη στο ΝΑΤΟ· υπενθυµίζει την πρόσφατη επιτυχηµένη προεδρία 
της Βουλγαρίας στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και επισηµαίνει ότι η Βουλγαρία θα 
προεδρεύσει στον ΟΑΣΕ κατά το 2004· επισηµαίνει τα βήµατα που έχει πραγµατοποιήσει η 
Βουλγαρία για τη βελτίωση της µεθοριακής ασφάλειας και του καθεστώτος των τελωνείων, 
αλλά τονίζει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αντιµετωπισθεί η διαφθορά στους 
µεθοριακούς σταθµούς και να καταπολεµηθεί η εµπορία ανθρώπων· 

138.  χαιρετίζει την έντονη υποστήριξη που υποσχέθηκε η Επιτροπή προκειµένου να 
βοηθηθεί η Βουλγαρία να πραγµατοποιήσει τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στην ΕΕ το 
ταχύτερο δυνατόν· επιµένει να εφαρµοσθούν οι αρχές της διαφοροποίησης και της 
αυτοτελούς αξίας και ευελπιστεί ότι ο χάρτης πορείας που θα εξετάσει το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο της Κοπεγχάγης θα περιλαµβάνει σαφώς καθορισµένα ορόσηµα και διευρυµένη 
προενταξιακή στρατηγική για τη Βουλγαρία, η οποία θα διευκολύνει την ταχεία ολοκλήρωση 
των διαπραγµατεύσεων· 

Ρουµανία 

139.  χαιρετίζει το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής και την έκθεσή της σχετικά µε την 
πρόοδο της Ρουµανίας προς την ένταξη και τις νέες κατευθυντήριες γραµµές που περιέχονται 
στα έγγραφα αυτά· συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής για τη σαφή και εξακριβώσιµη 
πρόοδο που σηµείωσε η Ρουµανία τους πρόσφατους µήνες· επαναλαµβάνει κατηγορηµατικά 
την εξασφαλισµένη θέση της Ρουµανίας στον τρέχοντα γύρο διεύρυνσης· ενστερνίζεται την 
απόλυτη αναγκαιότητα υλοποίησης του ήδη συµφωνηθέντος κεκτηµένου και υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Ρουµανίας να εξασφαλίσει τη διάρκεια της προόδου της· 
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140.  χαιρετίζει την εκτίµηση της Επιτροπής όσον αφορά τις προόδους στην οικονοµία της 
Ρουµανίας, η οποία εξελίσσεται σε βιώσιµη οικονοµία της αγοράς, καθώς και τη 
µακροοικονοµική σταθερότητα της Ρουµανίας, τη συνεχή µείωση του δείκτη πληθωρισµού και 
τη σταθερή οικονοµική ανάπτυξη µε ρυθµό σχεδόν 5% την τελευταία διετία· 

141.  αποδέχεται τον στόχο της Ρουµανίας για την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ως την 1η Ιανουαρίου 2007· εκφράζει την ελπίδα ότι η Ρουµανία θα προβεί το ταχύτερο 
δυνατόν στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις ώστε να εναρµονισθούν οι πολιτικές, οικονοµικές και 
κοινωνικές συνθήκες µε τα κοινοτικά πρότυπα· επισηµαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την κλίµακα 
του έργου που απαιτείται ώστε να πραγµατοποιηθούν µείζονες οικονοµικές αλλαγές στους 
διαφόρους τοµείς, να συγκρατηθεί η κρατική παρέµβαση και να µειωθεί η παραοικονοµία και 
η οργανωµένη εγκληµατικότητα, παράλληλα δε να ενταθεί ο αγώνας εναντίον της 
διαφθοράς· χαιρετίζει την επιτυχία της ρουµανικής κυβέρνησης ως προς τη διατήρηση της 
µακροοικονοµικής σταθερότητας µε την επίτευξη και τήρηση της απαραίτητης 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας η οποία κατέστησε δυνατή την πρόσφατη σύναψη της συµφωνίας 
για τη δεύτερη δόση του δανείου οικονοµικής σταθεροποίησης του ∆ΝΤ· 

142.  χαιρετίζει επίσης την αυξανόµενη και έκδηλη περιφερειακή συνεργασία της χώρας µε 
τις γειτονικές χώρες και ιδίως την πρόσφατη συµφωνία της µε την Κροατία και την 
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία Γιουγκοσλαβίας όσον αφορά το νέο αγωγό πετρελαίου που θα 
συνδέει την Κονστάντζα µε το Omisalj (Κροατία), έργο που θα δώσει σηµαντική και 
ευπρόσδεκτη ώθηση στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και στην εθνική οικονοµία· 
πιστεύει ότι η επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης και η αύξηση της διαφάνειας έχουν 
κεφαλαιώδη σηµασία ιδίως στους τοµείς της γεωργίας, της ενέργειας, των µεταφορών και 
των επικοινωνιών, ως περαιτέρω µέτρα για την ελευθέρωση του επιχειρηµατικού τοµέα και 
τον περιορισµό του κρατικού ελέγχου· 

143.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της Ρουµανίας για την καταπολέµηση του κοινωνικού 
αποκλεισµού και της φτώχειας· επισηµαίνει, ωστόσο, τη συνεχιζόµενη προσπάθεια για εκ 
βάθρων βελτίωση στην παροχή βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως δηµόσιας υγείας, 
συµπεριλαµβανοµένου του καθαρού νερού και της διαχείρισης των λυµάτων, του προσιτού 
οικογενειακού προγραµµατισµού και άλλων µέτρων· επισηµαίνει τη συνεχιζόµενη διοικητική 
διαφθορά που επικρατεί στα χαµηλά κλιµάκια και υποβαθµίζει περαιτέρω την ποιότητα ζωής 
εκείνων που ήδη ζουν πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας· 

144.  εξακολουθεί να ανησυχεί για την εκµετάλλευση ευάλωτων τµηµάτων του πληθυσµού 
λόγω των ασθενών ρυθµιστικών δοµών σε συνδυασµό µε χαλαρή δικαστική και αστυνοµική 
υλοποίηση της στοιχειώδους δικαιοσύνης· υπογραµµίζει επίσης την απόλυτη ανάγκη χάραξης 
και τήρησης εθνικών επαγγελµατικών κανόνων και δεοντολογίας και συνεπούς ελέγχου από 
τους διεθνείς φορείς ή τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Ρουµανία· 

145.  καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει τις αυξανόµενες εξουσίες των εισαγγελέων, να προβεί 
σε σηµαντικές βελτιώσεις των κανόνων λειτουργίας της αστυνοµίας και των δικαστικών 
αρχών και να µειώσει την επιρροή των πολυάριθµων υπηρεσιών ασφαλείας, να διατηρήσει τη 
γενική βελτίωση των δυνατοτήτων της δηµόσιας διοίκησης, να συνεχίσει την 
αποπολιτικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης και να συνεχίσει τις έντονες προσπάθειες για 
τήρηση των προτύπων της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Χάρτη 
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νοµοθεσία και τη διοίκηση· 
υπενθυµίζει, όσον αφορά την αστυνοµία και τις δικαστικές αρχές, ότι τα πολιτικά κριτήρια της 
Κοπεγχάγης για την προσχώρηση απαιτούν την ύπαρξη κράτους δικαίου· 

146.  επαινεί θερµά την πρόοδο της κυβέρνησης και του Εθνικού Οργανισµού Προστασίας 
του Παιδιού για το εξαίρετο έργο τους σε σύµπραξη µε την Επιτροπή, όσον αφορά την υγεία 
και ανάπτυξη των παιδιών· επισηµαίνει µε ικανοποίηση ότι οι νεοεγκριθείσες αυτές 
στρατηγικές ήδη προσφέρουν πρότυπα προς µίµηση σε άλλες χώρες· αναµένει περαιτέρω 
θετικά αποτελέσµατα όσο θα προχωρεί η υλοποίηση εύστοχων πολιτικών· καλεί την 
κυβέρνηση να συνεχίσει την ενίσχυση των ικανοτήτων της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα· 
επισηµαίνει ότι έχει εκπονηθεί αρχικό σχέδιο σύγχρονης νοµοθεσίας για την προστασία του 
παιδιού· επισηµαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου παρέχει το 
κατάλληλο πλαίσιο και προτρέπει τη ρουµανική κυβέρνηση να λάβει πλήρως υπόψη τις 
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αποφάσεις του ∆ικαστηρίου όσον αφορά την κλίµακα των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων και 
την αναγκαία εν προκειµένω υποστήριξη, συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης λύσης των 
περίπου 80 εκκρεµών υποθέσεων µε ισπανούς πολίτες· επιβεβαιώνει την αµέριστη 
υποστήριξη του Κοινοβουλίου για ακόµη ισχυρότερα µέτρα εναντίον του αυξανόµενου 
κύµατος εµπορίας ανθρώπων· επιµένει να λάβει η κυβέρνηση δικαστικά µέτρα όπως ζητείται 
εµφατικώς στα προηγούµενα ψηφίσµατα του Κοινοβουλίου· χαιρετίζει το θετικό έργο της 
κυβέρνησης σχετικά µε την ενσωµάτωση των Ρόµα και αναµένει σαφή εθνικά µέτρα υπέρ 
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες· 

147.  χαιρετίζει τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα που αίρουν ορισµένες 
διατάξεις οι οποίες εισήγαγαν διακρίσεις µε βάση τις γενετήσιες προτιµήσεις· 

148.  επισηµαίνει και επικροτεί το εξαιρετικό υψηλό επίπεδο αλφαβητισµού σε ολόκληρο τον 
πληθυσµό και τη συνεχιζόµενη προσήλωση της κυβέρνησης στην προώθηση της 
εκπαίδευσης· εκφράζει την άποψη ότι η ταχύτερη µετάβαση σε οικονοµία της αγοράς 
παραµένει ο µοναδικός ρεαλιστικός τρόπος για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, 
δεδοµένου ότι σε διαφορετική περίπτωση η υψηλή ανεργία των νέων στερεί πολύτιµους 
πόρους από τη Ρουµανία λόγω της συνεχιζόµενης µετανάστευσης ικανών και εξειδικευµένων 
νέων· 

149.  καλεί το Κοινοβούλιο της Ρουµανίας να ενισχύσει τις δηµοκρατικές ελευθερίες µέσω 
των κατάλληλων νόµων και µε ταχύτερη άρση της παλαιάς νοµοθεσίας· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον πρόσφατο νόµο ο οποίος επιβάλλει στα πολιτικά κόµµατα, προκειµένου 
να καταχωρηθούν, την υποχρέωση να έχουν 50.000 µέλη, καθώς και για την κατάσταση 
αβεβαιότητας όσον αφορά τις ελευθερίες και τις υποχρεώσεις των µέσων ενηµέρωσης· 

150.  ζητεί, κατά συνέπεια, οι αναµενόµενες προτάσεις της Επιτροπής στον χάρτη πορείας, οι 
οποίες θα χαράξουν νέο, σφαιρικό, πολυετές, στρατηγικό πρόγραµµα για την προενταξιακή 
ενίσχυση της Ρουµανίας, να δώσουν µεγάλη προτεραιότητα στους οικονοµικούς και 
κοινωνικούς τοµείς οι οποίοι µπορούν να έχουν επιταχυντικά και πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσµατα, όπως είναι η δηµόσια υγεία και η παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε τοπικό 
επίπεδο· 

151.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να διευκρινίσει στη Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης 
ότι η συµπληρωµατική χρηµατοδοτική υποστήριξη προς τη Ρουµανία θα εξαρτάται όχι µόνο 
από τα επιτεύγµατά της όσον αφορά την εφαρµογή του χάρτη πορείας, αλλά και από την 
πρόοδο που θα σηµειωθεί όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης και τη δυνατότητα 
διατήρησης αξιόπιστων συστηµάτων λογιστικής, ελέγχου και δηµοσιονοµικού ελέγχου των 
δηµοσίων κεφαλαίων, δεδοµένου ότι αυτές είναι οι µέθοδοι που απαιτούνται για να 
αναπτυχθεί η Ρουµανία σε οικονοµία ελεύθερης αγοράς απόλυτα ικανή να αντεπεξέρχεται 
στον θεµιτό ανταγωνισµό από την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

152.  επισηµαίνει το σηµαντικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στην ενίσχυση της ενταξιακής διαδικασίας µέσω της διεύρυνσης του πεδίου της αµοιβαίας 
πολιτικής συνεργασίας µε τη δηµιουργία σαφών δεσµών µεταξύ των βασικών 
κοινοβουλευτικών επιτροπών των δύο κοινοβουλίων· συνιστά να δηµιουργηθούν χωρίς 
καθυστέρηση αυτοί οι δεσµοί· 

153.  επιδοκιµάζει τις πολιτικές, οικονοµικές και στρατιωτικές προσπάθειες που καταβάλλει η 
Ρουµανία για να συµµετάσχει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και 
Αµυνας ως µέρους της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) καθώς 
και για να συµµετάσχει ενεργά στο σχετικό πολιτικό διάλογο και στις πολιτικές διαβουλεύσεις 
που λαµβάνουν χώρα στην οµάδα ΕΕ+15· επιπλέον η Ρουµανία έχει πραγµατοποιήσει 
σταθερή και ικανοποιητική πρόοδο στην προσέγγιση του κεκτηµένου στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ, 
έχει συµβάλει ενεργά στη συνεργασία στον τοµέα της αµυντικής πολιτικής (µεταξύ άλλων 
στις επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της ειρήνης στο Αφγανιστάν, τη Βοσνία και το 
Κοσσυφοπέδιο) και έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για ενίσχυση της 
περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη· επισηµαίνει ότι το 
έργο αυτό θα βοηθήσει τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις της Ρουµανίας· 
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Τουρκία 

154.  έχει απόλυτη επίγνωση των βασικών προτεραιοτήτων που µνηµονεύει η Επιτροπή και η 
Εταιρική Σχέση Προσχώρησης, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ελευθερία της 
θρησκείας, το ζήτηµα της Κύπρου, η προστασία των εθνοτικών και θρησκευτικών 
µειονοτήτων και η επίλυση των εκκρεµουσών συνοριακών διαφορών· εκτιµά, ταυτόχρονα, τα 
βήµατα που έχει πραγµατοποιήσει η Τουρκία προς την κατεύθυνση του ορισµού ηµεροµηνίας 
έναρξης των διαπραγµατεύσεων και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την 
αποτελεσµατική πρακτική εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων που εγκρίθηκαν προσφάτως, 
προτείνοντας, κατά συνέπεια, να εξεταστεί η αναθεώρηση της στρατηγικής στήριξης για την 
Τουρκία· ζητεί εµφατικώς, σε περίπτωση που αυξηθεί η προενταξιακή ενίσχυση προς την 
Τουρκία, η βοήθεια αυτή να επενδυθεί στους στόχους προτεραιότητας, στο πλαίσιο των 
πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, όπως υποδεικνύει η Επιτροπή, προκειµένου να 
επιταχυνθεί η εξέλιξη της Τουρκίας σε δηµοκρατία σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα· καλεί 
την Τουρκία να υποστηρίξει αποτελεσµατικά τις συνεχιζόµενες οµιλίες για ταχεία επίλυση του 
κυπριακού ζητήµατος σύµφωνα µε τις συναφείς αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών· 
επιβεβαιώνει ότι, µε τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή εφαρµόζει τον κανόνα της ίσης 
µεταχείρισης των υποψηφίων χωρών· 

155.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για ενισχυµένη συνεργασία µε την 
Τουρκία, µεταξύ άλλων σε θέµατα ενεργειακής πολιτικής, προστασίας του περιβάλλοντος σε 
περιφερειακό επίπεδο και καταπολέµησης του διασυνοριακού εγκλήµατος, προκειµένου να 
οικοδοµηθεί εντονότερη σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Τουρκίας· 

156.  ελπίζει ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Τουρκία στις 3 
Νοεµβρίου 2002 θα οδηγήσουν στον σχηµατισµό σταθερής, µεταρρυθµιστικής και 
φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης· προτίθεται να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο µε τη Νέα 
Εθνοσυνέλευση· καλεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να υιοθετήσει συνεπέστερη στάση σχετικά 
µε το θέµα της υποψηφιότητας της Τουρκίας και να δεσµευθεί καλόπιστα στην προώθηση της 
διαδικασίας προσχώρησης· 

157.  εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισµένη πρόοδο που έχει σηµειωθεί στη 
µεταφορά του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα της πολιτικής για την ισότητα των δύο 
φύλων· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ο νέος ποινικός κώδικας αποτελεί σηµαντικό οροθέσιο όσον 
αφορά την κατοχύρωση των δικαιωµάτων των γυναικών στην Τουρκία, επισηµαίνει όµως ότι 
τώρα απαιτείται η αποτελεσµατική εφαρµογή του· 

Άλλες εν δυνάµει υποψήφιες προς ένταξη χώρες 

158.  επισηµαίνει ότι και άλλες χώρες µπορεί να εκδηλώσουν την επιθυµία υποψηφιότητας 
για ένταξη στην ΕΕ· πιστεύει ότι θα χρειαστεί να περιληφθούν και νέες συνιστώσες όσον 
αφορά τη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένης και της 
ανάπτυξης νέων µορφών συνεργασίας και εταιρικής σχέσης µε τις γειτονικές χώρες της 
Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει λεπτοµερή έκθεση προς το Συµβούλιο και το 
Κοινοβούλιο σχετικά µε τον τρόπο διατύπωσης της στρατηγικής αυτής µέχρι τις 30 
Σεπτεµβρίου 2003, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρµογής του ανωτάτου ορίου όσον 
αφορά τον τοµέα 4 των δηµοσιονοµικών προοπτικών· 

159.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την 
Επιτροπή, τα κοινοβούλια των κρατών µελών, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις 
των υποψηφίων χωρών. 
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