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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟYΛΙΟ
Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2010-2011

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Mετά την έκδοση των τελευταίων εκθέσεων προόδου της Επιτροπής, η διαδικασία
διεύρυνσης της ΕΕ έχει αποκτήσει νέα δυναµική, παρά τις πολυάριθµες προκλήσεις που
αντιµετωπίζει η Ένωση. Η έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας επιτρέπει στην ΕΕ να
προωθήσει το πρόγραµµα διεύρυνσης, αλλά και να διατηρήσει συγχρόνως αµετάβλητο τον
ρυθµό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Οι διαπραγµατεύσεις µε την Κροατία έχουν εισέλθει στην τελική φάση, γεγονός που
αποδεικνύει σε όλες τις χώρες της διεύρυνσης ότι η ένταξη µπορεί να γίνει πραγµατικότητα,
εφόσον εκπληρωθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η Σερβία υπέβαλε αίτηση
προσχώρησης. Σήµερα, η Επιτροπή δηµοσιεύει τις γνώµες για τις αιτήσεις προσχώρησης του
Μαυροβουνίου και της Αλβανίας. Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Ισλανδία άρχισαν
τον Ιούλιο. Νέα κεφάλαια άνοιξαν στις διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία, η οποία άρχισε να
αναθεωρεί εις βάθος το σύνταγµά της µε σκοπό να προσεγγίσει περισσότερο τα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Επίσης, συνεχίστηκε η ελευθέρωση των θεωρήσεων για τα ∆υτικά Βαλκάνια,
σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την επίλυση των µακροχρόνιων διµερών
διαφορών µεταξύ της Σλοβενίας και της Κροατίας και άρχισαν οι προετοιµασίες για διάλογο
µεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου1. Η συµφιλίωση των λαών την επαύριο της
σύγκρουσης έχει προχωρήσει και οι ίδιες οι ενδιαφερόµενες χώρες έχουν αρχίσει να
αναλαµβάνουν µεγαλύτερες ευθύνες στο επίπεδο της περιφερειακής συνεργασίας.
Ωστόσο, πολλές είναι ακόµη οι προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Σε ορισµένες
χώρες της διεύρυνσης, ο ρυθµός των µεταρρυθµίσεων επιβραδύνεται. Όλες πρέπει να
εστιάσουν την προσοχή τους στη χρηστή διακυβέρνηση, ενισχύοντας το κράτος δικαίου,
επιταχύνοντας τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και βελτιώνοντας την ικανότητα υιοθέτησης
και εφαρµογής του κεκτηµένου. Η προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης αποτελεί πηγή
ανησυχίας στις περισσότερες χώρες. Ορισµένα σοβαρά προβλήµατα παραµένουν ανεπίλυτα,
όπως η διακυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και το θέµα της ονοµασίας της πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας. Ορισµένα συγκεκριµένα διµερή ζητήµατα
εξακολουθούν να εκκρεµούν και οι αποκλίνουσες απόψεις όσον αφορά το καθεστώς του
Κοσσυφοπεδίου έχουν ανακόψει την περιφερειακή συνεργασία. Οι διαπραγµατεύσεις για την
εξεύρεση συνολικής λύσης του Κυπριακού συνεχίζονται, αλλά δεν έχουν ακόµη
ολοκληρωθεί.
Η δέσµευση της ΕΕ έναντι της διαδικασίας διεύρυνσης εκφράζει την πεποίθηση των κρατών
µελών ότι η διεύρυνση αυτή είναι προς το αµοιβαίο συµφέρον τόσο της Ένωσης όσο και των
ενδιαφεροµένων χωρών. Αυτό το απλό µήνυµα πρέπει να προβληθεί και να εξηγηθεί µε
σαφήνεια στους πολίτες, ούτως ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία διεύρυνσης
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και να την υποστηρίξουν. Η διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ συµβάλλει τόσο στη σταθερότητα
στην Ευρώπη όσο και στην ασφάλεια και στην ευηµερία των πολιτών της, και αποτελεί
µοναδικό κίνητρο για την πολιτική και οικονοµική µεταρρύθµιση των χωρών της διεύρυνσης.
Είναι προς το αµοιβαίο συµφέρον της ΕΕ και των χωρών της διεύρυνσης να αρχίσουν
συζητήσεις σχετικά µε τα προβληµατικά κεφάλαια διαπραγµάτευσης ήδη από τις πρώτες
φάσεις της διαδικασίας. Ο σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να επιτύχουν οι
ενδιαφερόµενες χώρες τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε όλους τους τοµείς που καλύπτουν οι
συνθήκες της ΕΕ και, µε τον τρόπο αυτό, να βοηθήσουν την Ένωση να επιτύχει τους δικούς
της στόχους. Οι στόχοι αυτοί αποβλέπουν σήµερα, µεταξύ άλλων, στην αντιµετώπιση της
οικονοµικής κρίσης και της διακυβέρνησης, στην αποκατάσταση της ανάπτυξης για την
απασχόληση µε το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα του 2020, στην ενίσχυση της ασφάλειας
στην ΕΕ και στη µεγαλύτερη βαρύτητα της ΕΕ παγκοσµίως. Το πρόγραµµα εργασιών της
Επιτροπής για το 2011 περιλαµβάνει σειρά πρωτοβουλιών που βασίζονται στους στόχους
αυτούς.
Η διεύρυνση πρέπει να διατηρήσει την αξιοπιστία της για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι
χώρες που επιθυµούν να προσχωρήσουν στην Ένωση και οι πολίτες τους χρειάζονται σαφή
ενταξιακή προοπτική, µόλις εκπληρώσουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, και θα πρέπει να
έχουν απτά οφέλη καθ’ όλη τη διαδικασία. Οι πολίτες των κρατών µελών και της ΕΕ πρέπει
να είναι βέβαιοι ότι οι νέες προσχωρήσεις θα είναι κατάλληλα προετοιµασµένες, µε την
εκπλήρωση αυστηρών προϋποθέσεων. Η επιτυχία της διεύρυνσης εξαρτάται από την
αποφασιστική πολιτική δέσµευση όλων των ενδιαφεροµένων. Η ανανεωµένη συναίνεση για
τη διεύρυνση που επετεύχθη από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2006,
εξακολουθεί να αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για την πραγµατοποίηση των στόχων αυτών.
Η πολιτική αυτή βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: παγίωση των δεσµεύσεων, εφαρµογή
δίκαιων και αυστηρών προϋποθέσεων και καλύτερη επικοινωνία µε τους πολίτες, σε
συνδυασµό µε την ικανότητα της ΕΕ να ενσωµατώνει νέα µέλη.
Η διαδικασία διεύρυνσης περιλαµβάνει µηχανισµούς και κίνητρα που έχουν τελικό σκοπό
την προσχώρηση και που ενθαρρύνουν τις ενδιαφερόµενες χώρες να συνεργαστούν µε την ΕΕ
για την πραγµατοποίηση των κοινών στόχων. Με την ενίσχυση της οικονοµικής
διακυβέρνησης στην ΕΕ και την εντατικοποίηση του οικονοµικού διαλόγου µε τις χώρες της
διεύρυνσης, θα µπορέσουµε να συγκεντρώσουµε τις προσπάθειές µας στην υπέρβαση της
κρίσης και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η στενότερη ολοκλήρωση µε τις χώρες που
διαθέτουν διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα καθιστά την ΕΕ περισσότερο
ανταγωνιστική σε παγκόσµιο επίπεδο. Τούτο είναι ένα από τα διαρκή οφέλη της πέµπτης
διεύρυνσης που αύξησε τον αριθµό των κρατών µελών από 15 σε 27 κατά την περίοδο 20042007. Το εµπόριο µεταξύ των «παλαιών» και των «νέων» κρατών µελών τριπλασιάστηκε
µεταξύ του 1998 και του 2008, περνώντας από 150 σε 450 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η
διαδικασία διεύρυνσης εφοδίασε την ΕΕ µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που είναι
απαραίτητα για να παρεµβαίνει, όταν είναι αναγκαίο, µαζί µε τους διεθνείς
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ώστε να διατηρεί την οικονοµική σταθερότητα σε
περιόδους κρίσης. Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, που παράγουν τα δύο τρίτα των
θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα της ΕΕ, δίδουν σηµαντική ώθηση στην καινοτοµία,
ωφελούνται από τη διευρυµένη εσωτερική αγορά και, εποµένως, αποτελούν έναν από τους
κυριότερους δικαιούχους της προενταξιακής βοήθειας.
Η διαδικασία διεύρυνσης συµβάλλει στη µεγαλύτερη ολοκλήρωση βοηθώντας την ΕΕ να
επιτύχει τους στόχους της σε πολυάριθµους τοµείς, βασικούς για την οικονοµική ανάκαµψη
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και τη βιώσιµη ανάπτυξη, όπως στον τοµέα της ενέργειας, των µεταφορών, της προστασίας
του περιβάλλοντος και των µέτρων για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Οι χώρες
των ∆υτικών Βαλκανίων περιβάλλονται εξ ολοκλήρου από κράτη µέλη. Η Τουρκία έχει
εδαφικά και θαλάσσια σύνορα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δηµιουργία διευρωπαϊκών
διαδρόµων µεταφορών, η διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων, η προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή και η άµβλυνση των επιπτώσεών της, καθώς και η µείωση της
διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα και των υδάτινων πόρων αποτελούν µέρος των στόχων
της ΕΕ που δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν χωρίς την πλήρη δέσµευση των χωρών της
διεύρυνσης.
Η πρόοδος που σηµειώνεται στους τοµείς αυτούς είναι προς όφελος και των ίδιων αυτών
χωρών, η δε ενταξιακή προοπτική τις ενθαρρύνει να δώσουν προτεραιότητα στους στόχους
που συµµερίζονται µε την ΕΕ. Οι χώρες αυτές λαµβάνουν συγκεκριµένα µέσα στήριξης µε τις
χορηγήσεις του µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων και των διαφόρων άλλων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, τα οποία
αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη µε τον ΜΠΒ. Η Ισλανδία, η τελευταία υποψήφια χώρα
που άρχισε διαπραγµατεύσεις, κατέχει ηγετική θέση παγκοσµίως όσον αφορά τις διάφορες
µορφές ανανεώσιµης ενέργειας και µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στις προσπάθειες
καινοτοµίας της ΕΕ τόσο σ’ αυτόν όσο και σε άλλους προηγµένους τοµείς.
Μία από τις κυριότερες προτεραιότητες του προγράµµατος της ΕΕ που καθορίζεται στο
πρόγραµµα της Στοκχόλµης είναι να καταστεί η Ευρώπη ασφαλέστερος χώρος. Οι χώρες της
διεύρυνσης είναι υποχρεωµένες να υιοθετήσουν το κεκτηµένο της Ένωσης και να αποδείξουν
ότι µπορούν να το εφαρµόσουν πλήρως. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή έχει εντείνει τις
προσπάθειές της για να τις βοηθήσει στην πρόληψη και την αντιµετώπιση του οργανωµένου
εγκλήµατος και της διαφθοράς, καθώς και στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να επιβάλλουν
το νόµο. Οι εισαγγελείς, οι δικαστές και οι λοιποί εµπειρογνώµονες της ΕΕ που είναι
αρµόδιοι στον τοµέα της επιβολής του νόµου, της διαχείρισης των συνόρων και των
µεταναστεύσεων βοηθούν σήµερα τους οµολόγους τους στις χώρες της διεύρυνσης µε την
παροχή της δικής τους εµπειρογνωσίας και την αξιολόγηση της προόδου. Η εκπλήρωση των
κριτηρίων αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται κατά τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις για να
καθοριστεί ο ρυθµός προόδου µιας υποψήφιας χώρας στην πορεία της προς την προσχώρηση
στην ΕΕ απαιτεί πειστικό ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά τη διαχείριση της δικαιοσύνης µε
ανεξάρτητο και αποτελεσµατικό τρόπο.
Η πείρα που έχει αποκτηθεί µε την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τα ∆υτικά
Βαλκάνια καταδεικνύει τα σηµαντικότατα αποτελέσµατα που µπορούν να επιτευχθούν µε τον
συνδυασµό αυστηρών προϋποθέσεων και την παροχή συγκεκριµένων πλεονεκτηµάτων σε
σχέση µε την πρόοδο προς την προσχώρηση στην ΕΕ. Υπογραµµίζει επίσης τη σηµασία των
συνεχών προσπαθειών που καταβάλλουν οι ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις για να
διασφαλίσουν την τήρηση των ορίων και προϋποθέσεων από τις οποίες εξαρτάται η
περαιτέρω ελευθέρωση της κυκλοφορίας των προσώπων.
Με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΕ εφοδιάστηκε µε τα απαραίτητα
µέσα για να επιβληθεί στην παγκόσµια σκηνή. Ένα δείγµα του δυναµικού αυτού είναι ο
ρόλος της ΕΕ στην έκδοση του ψηφίσµατος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το
Κοσσυφοπέδιο. Σε έναν κόσµο όπου οι αναδυόµενες δυνάµεις αποκτούν συνεχώς
αυξανόµενη σηµασία, η διεύρυνση δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην ΕΕ και δυναµώνει τη
φωνή της στα διεθνή φόρουµ. Η πέµπτη διεύρυνση έδωσε νέο παλµό στις σχέσεις της ΕΕ µε
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τις νοτιοανατολικές γειτονικές της χώρες και την ώθησε στην αναζήτηση δυνατοτήτων
ανάπτυξης πρωτοβουλιών στην περιοχή της Βαλτικής και του Εύξεινου Πόντου. Η
διαδικασία προσχώρησης όσον αφορά τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων και την Τουρκία
τονίζει ακόµη περισσότερο το ενδιαφέρον και την επιρροή της Ένωσης στην περιοχή της
Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου, καθώς και στη λεκάνη του ∆ούναβη. Αν η Τουρκία
αναπτύξει τον ρόλο της στη δική της περιοχή συµπληρωµατικά µε τη διαδικασία
προσχώρησής της και σε συντονισµό µε την ΕΕ, θα µπορέσει να αυξήσει τη βαρύτητα
αµφοτέρων των µερών στο παγκόσµιο προσκήνιο, ιδίως στη Μέση Ανατολή και το Νότιο
Καύκασο. Ενεργώντας από κοινού, η ΕΕ και η Τουρκία µπορούν να ενισχύσουν την
ενεργειακή ασφάλεια, να αντιµετωπίσουν τις περιφερειακές συγκρούσεις και να αποτρέψουν
την εµφάνιση διαχωριστικών γραµµών για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Η Ισλανδία
και η ΕΕ, από την πλευρά τους, µπορούν να διαδραµατίσουν από κοινού σηµαντικό ρόλο για
να αντιµετωπίσουν θέµατα που έχουν σχέση µε την ενέργεια, το περιβάλλον, τον θαλάσσιο
τοµέα και την ασφάλεια στην Αρκτική. Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναµικό των
συνεργειών αυτών, είναι απαραίτητο να αναληφθεί αµοιβαία δέσµευση για µια αξιόπιστη
στρατηγική διεύρυνσης.
Η βαρύτητα της ΕΕ στον κόσµο εξαρτάται επίσης σε σηµαντικό βαθµό από την έλξη που
µπορεί να ασκήσει το κανονιστικό της µοντέλο. Ο δυναµισµός της εσωτερικής αγοράς και η
θέσπιση κανόνων και προτύπων της ΕΕ από ορισµένες χώρες σε ολόκληρο τον κόσµο
αποτελούν ισχυρό κίνητρο για το εµπόριο, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Η πράξη για την
ενιαία αγορά που υπέβαλε η Επιτροπή αποβλέπει στην άρση πολλών από τα προβληµατικά
σηµεία που εναποµένουν και στην αποδέσµευση νέου αναπτυξιακού δυναµικού. Με τη
διαδικασία διεύρυνσης, οι χώρες της διεύρυνσης θα υιοθετήσουν σταδιακά το κεκτηµένο,
διευρύνοντας το πεδίο στο οποίο εφαρµόζεται ενιαία σειρά προτύπων. Τούτο θα πρέπει να
δηµιουργήσει κίνητρα για νέες επενδύσεις και να ευνοήσει την καινοτοµία και την κοινωνική
συνοχή, καθώς και να καταστήσει ελκυστικότερο το κανονιστικό µοντέλο της ΕΕ στις
γειτονικές χώρες και στο ευρύτερο διεθνές σύστηµα.
Πολλά διακυβεύονται µε τη διαδικασία διεύρυνσης τόσο για την ΕΕ όσο και για τις χώρες
που θα επιθυµούσαν να προσχωρήσουν σ’ αυτήν. Συγχρόνως όµως, η σηµασία του
προγράµµατος αυτού στα µάτια των πολιτών επηρεάζεται από τις καθηµερινές ανησυχίες,
που πολύ συχνά θεωρούνται περισσότερο επιτακτικές. Η σειρά εκθέσεων που υποβάλλονται
εφέτος, καθώς και τα συνοδευτικά συµπεράσµατα και συστάσεις, φανερώνουν ότι η
διαδικασία της διεύρυνσης µπορεί να συµβάλει στη λύση πολλών προβληµάτων που
απασχολούν τους πολίτες µας, είτε πρόκειται για την πρόληψη και την αντιµετώπιση του
οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς, είτε για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την
ανάπτυξη. Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη της πρέπει να ενώσουν τις δυνάµεις
τους για να βελτιώσουν την κατανόηση και τη στήριξη της διαδικασίας διεύρυνσης, καθώς
και για να εξηγήσουν µε ποιο τρόπο µπορεί η διαδικασία αυτή να µας βοηθήσει να
επιτύχουµε τους κοινούς µας στόχους. Αν επιτύχουν οι µελλοντικές διευρύνσεις, η ΕΕ θα
είναι σε θέση να διευθετήσει καλύτερα τις πολυάριθµες άλλες προκλήσεις µε τις οποίες
βρίσκεται αντιµέτωπη.
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2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
2.1. Υπέρβαση της οικονοµικής κρίσης
Η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει όλες τις χώρες της διεύρυνσης. Οι επιπτώσεις της,
ωστόσο, ποικίλλουν, ανάλογα µε την οικονοµική δοµή κάθε χώρας. Η Αλβανία, το
Κοσσυφοπέδιο και η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας επηρεάστηκαν σε
µικρότερο βαθµό, δεδοµένου ότι εξαρτώνται λιγότερο από τις εξαγωγές και οι εγχώριες
αγορές τους αντεπεξήλθαν στην κρίση. Η Κροατία, η Σερβία και η Τουρκία, που είναι
περισσότερο ενσωµατωµένες στην παγκόσµια αγορά, υπέστησαν σοβαρές επιπτώσεις. Το
Μαυροβούνιο επλήγη σοβαρά, επειδή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εξωτερική
χρηµατοδότηση και από περιορισµένο αριθµό τοµέων. Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι επιπτώσεις
της κρίσης οξύνθηκαν από κυκλικές δηµοσιονοµικές πολιτικές που αφιερώνουν σηµαντικό
µέρος του προϋπολογισµού σε επιδοτήσεις και κοινωνικές µεταφορές.
Το 2010, σηµειώθηκαν κάποιες αναλαµπές ανάκαµψης στα ∆υτικά Βαλκάνια. Η εγχώρια
ζήτηση είναι ακόµη πενιχρή λόγω των περιοριστικών συνθηκών πίστωσης και της
συνεχιζόµενης ανεργίας. Στην Τουρκία, χάρη στον σταθερό ρυθµό ανάπτυξης, στην
εξυγίανση του προϋπολογισµού και στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα που
πραγµατοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας, η ανάκαµψη βρίσκεται σε καλό δρόµο. Η
Ισλανδία εξακολουθεί να υφίσταται τις επιπτώσεις της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής
αναταραχής και της κατάρρευσης του τραπεζικού της συστήµατος.
Τα δηµόσια οικονοµικά παραµένουν υπό πίεση σε πολλές χώρες. Παρά το σχετικά χαµηλό
µέσο επίπεδο του δηµόσιου χρέους, η επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική κατά την περίοδο
της οικονοµικής άνθισης αύξησε τα τρωτά σηµεία και τον ευάλωτο χαρακτήρα των χωρών
της διεύρυνσης έναντι της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, µε εξαίρεση την Τουρκία.
Οι περισσότερες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων δεν διέθεταν τα δηµοσιονοµικά περιθώρια
ευελιξίας και τα αναγκαία µέσα για να προτάξουν τις δηµόσιες δαπάνες χρηµατοδότησης των
δηµοσιονοµικών κινήτρων για την αντιµετώπιση της κρίσης. Στα ∆υτικά Βαλκάνια
ελήφθησαν αυστηρότερα δηµοσιονοµικά µέτρα για την προσαρµογή του προϋπολογισµού.
Ωστόσο, τα µέτρα αυτά δεν ήταν επαρκή για να αποτρέψουν τη διεύρυνση των
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Η Ισλανδία, η Σερβία, το Κοσσυφοπέδιο και η ΒοσνίαΕρζεγοβίνη κατέφυγαν στη στήριξη του ∆ΝΤ.
Η ΕΕ, µαζί µε τους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, συνέβαλε στην άµβλυνση των
επιπτώσεων της κρίσης. Η βοήθεια δυνάµει του ΜΠΒ αναπρογραµµατίστηκε για να
υποστηρίξει τις επενδύσεις υπέρ των υποδοµών και της ανταγωνιστικότητας. Σε ορισµένες
χώρες χορηγήθηκε δηµοσιονοµική στήριξη και µακροοικονοµική συνδροµή. Το Επενδυτικό
Πλαίσιο για τα ∆υτικά Βαλκάνια διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην κινητοποίηση
κεφαλαίων για µεγάλα έργα υποδοµών (βλ. τµήµα 3 παρακάτω).
Για να επιτευχθούν διατηρήσιµοι ρυθµοί ανάπτυξης και πραγµατική σύγκλιση, απαιτούνται
νέες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και συνετές δηµοσιονοµικές πολιτικές. Οι εθνικοί πόροι
ανάπτυξης πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικότερα ούτως ώστε να βελτιωθεί η
παραγωγική ικανότητα, η δηµιουργία θέσεων εργασίας και η ανταγωνιστικότητα. Είναι
αναγκαίο πλέον να αυξηθεί ο όγκος των εθνικών και ξένων επενδύσεων σε καινοτόµα έργα,
ιδίως σε δραστηριότητες µε εξαγωγικό προσανατολισµό. Τούτο θα συµβάλει στην αύξηση
της παραγωγής και της παραγωγικότητας, γεγονός που θα οδηγήσει µακροπρόθεσµα σε
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υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης και σε περισσότερο βιώσιµα εµπορικά ισοζύγια. Με τον
τρόπο αυτόν θα µπορέσουν επίσης να επιλυθούν τα πιεστικά κοινωνικά προβλήµατα της
περιοχής.
Για να αυξηθεί ο όγκος των εθνικών και ξένων επενδύσεων, οι κυβερνήσεις πρέπει να
βελτιώσουν το επιχειρηµατικό κλίµα. Εποµένως, είναι σκόπιµο να αυξηθεί η αποδοτικότητα
της δηµόσιας διοίκησης, να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήµατος, να
εξαλειφθούν τα άτυπα εµπόδια στο εµπόριο, καθώς και να ενισχυθεί το κράτος δικαίου. Για
να προσελκυστούν επενδύσεις, είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί λειτουργική περιφερειακή
αγορά στο πλαίσιο της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης
(CEFTA) και να συνεχιστεί η εναρµόνιση µε το κεκτηµένο. Η προβλεπόµενη ελευθέρωση
του εµπορίου γεωργικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ολόκληρη την περιοχή και το άνοιγµα
δηµόσιων συµβάσεων θα αυξήσει ακόµη περισσότερο το δυναµικό ανάπτυξης της περιοχής.
Eίναι θεµελιώδους σηµασίας για τις χώρες της διεύρυνσης να διασφαλίσουν υγιή και
διατηρήσιµα δηµόσια οικονοµικά. Τούτο αποτελεί επίσης βασικό θέµα για την προετοιµασία
της προσχώρησης στην ΕΕ. Η πρόσφατη πείρα καταδεικνύει την αλληλεξάρτηση των
ευρωπαϊκών οικονοµιών και την αποσταθεροποιητική δράση των µεγάλων ανισορροπιών,
ακόµη και στις µικρές οικονοµίες.
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να χρησιµοποιεί πλήρως τους προενταξιακούς µηχανισµούς
και τους µηχανισµούς οικονοµικής εποπτείας για να παρακολουθεί τις οικονοµικές και
δηµοσιονοµικές επιδόσεις των χωρών της διεύρυνσης. Η ΕΕ διεξάγει τακτικό διάλογο µε τις
υποψήφιες χώρες, γεγονός που τους επιτρέπει να εξοικειωθούν µε το σύστηµα συντονισµού
και εποπτείας των οικονοµικών πολιτικών στο πλαίσιο της ΕΕ. Παρόµοια διαδικασία
εφαρµόστηκε και µε τις εν δυνάµει υποψήφιες χώρες. Οι οικονοµικοί διάλογοι µεταξύ της
Επιτροπής και των χωρών της διεύρυνσης στο πλαίσιο των συµφωνιών σύνδεσης
χρησιµοποιούνται επίσης για την εποπτεία των οικονοµικών πολιτικών.
Επί του παρόντος, λαµβάνονται µέτρα για να ενισχυθεί η οικονοµική διακυβέρνηση στο
πλαίσιο της ΕΕ. Μόλις καθοριστεί και επισηµοποιηθεί ο ενισχυµένος αυτός συντονισµός της
µεταρρύθµισης των µακροοικονοµικών, δηµοσιονοµικών και διαρθρωτικών πολιτικών, η
Επιτροπή θα εξετάσει µε ποιο τρόπο µπορούν να επεκταθούν ορισµένες από τις διατάξεις του
στις χώρες της διεύρυνσης.
Πέραν του διαλόγου και της εποπτείας, η ΕΕ υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες των χωρών
της διεύρυνσης που αποβλέπουν στην οικονοµική ανάκαµψη, στη µακροοικονοµική
σταθεροποίηση και στην εξυγίανση του προϋπολογισµού. Σηµαντικό µέρος της βοήθειας που
χορηγείται δυνάµει του ΜΠΒ σκοπό έχει να βελτιώσει τη διαχείριση των δηµόσιων
οικονοµικών, την ποιότητα των στατιστικών και την εποπτεία του τραπεζικού τοµέα.
Η διαδικασία διεύρυνσης συµβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» µε την επέκταση της ζώνης στην οποία εφαρµόζεται το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ
και µε τη δηµιουργία νέων εµπορικών ευκαιριών. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της
για την πρόθεση πολλών χωρών της διεύρυνσης να ενσωµατώσουν τη στρατηγική τους
«Ευρώπη 2020» στις εθνικές µεταρρυθµιστικές προτεραιότητές τους. Η Επιτροπή θα
συνδέσει τις χώρες της διεύρυνσης µε πρωτοβουλίες που λαµβάνονται σε επίπεδο ΕΕ για την
επίτευξη στόχων έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης, που θα επιτρέψει να
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επιτευχθούν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Στον
τοµέα της εκπαίδευσης, η Επιτροπή θα διερευνήσει τις δυνατότητες να συµπεριληφθούν όλες
οι χώρες της διεύρυνσης στο πλαίσιο «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» και να
συµµετάσχουν σε δραστηριότητες µάθησης µεταξύ οµοτίµων2.
Οι χώρες της διεύρυνσης έχουν αρχίσει να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες ανά περιφερειακές
οµάδες, όπου µπορούν να αξιολογούν από κοινού την πρόοδο και να καθορίζουν
συγκεκριµένους στόχους για κάθε περιοχή. Ο νόµος περί µικρών επιχειρήσεων για την
Ευρώπη (The Small Business Act for Europe), ένα σύνολο µέτρων για τη βελτίωση του
επιχειρηµατικού κλίµατος για τις ΜΜΕ, αποτελεί τέτοιου τύπου πρωτοβουλία. Η Επιτροπή
θα προτείνει στο Συµβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (ΣΠΣ) να καθορίσει πλατφόρµες
για διάλογο και εξέταση από οµοτίµους σε άλλες περιοχές σύµφωνα µε τις προτεραιότητες
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Κατά τον προγραµµατισµό της συνδροµής του ΜΠΒ, η
Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
2.2. Κοινωνική ένταξη
Η οικονοµική κρίση είχε αρνητικές επιπτώσεις στα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας των
χωρών της διεύρυνσης. Οι ευάλωτες οµάδες, ιδίως οι µειονότητες, οι µειονεκτικές κοινότητες
και τα άτοµα µε αναπηρίες έχουν θιγεί ιδιαίτερα. Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, ιδίως µεταξύ
των νέων, τα χαµηλά ποσοστά συµµετοχής του εργατικού δυναµικού και η φτώχεια είναι
ευρέως διαδεδοµένα σε ολόκληρη την περιοχή. Οι Ροµ αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη
µειονότητα. Ζουν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας, υφίστανται δυσµενείς διακρίσεις και
διαχωρισµό για την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στη στέγαση και στις
κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Πολυάριθµοι Ροµ δεν
έχουν ακόµη εγγραφεί στο ληξιαρχείο ή δεν διαθέτουν προσωπικά έγγραφα. Πολλοί από
αυτούς ζουν ακόµη σε καταυλισµούς και θεωρούνται ως εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της
χώρας λόγω των πρόσφατων ένοπλων συγκρούσεων.
Η Επιτροπή έχει αναλάβει να βοηθήσει τις χώρες της διεύρυνσης να βελτιώσουν τις συνθήκες
διαβίωσης των ευάλωτων οµάδων, ευνοώντας ιδίως την κοινωνικοοικονοµική ένταξη των
Ροµ. Η Επιτροπή παρέχει ουσιαστική στήριξη µέσω του ΜΠΒ στις ευάλωτες οµάδες χάρη
στην εκπαίδευση και την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών
απασχόλησης µε σκοπό να ενσωµατώσει τα µειονεκτούντα άτοµα στην αγορά εργασίας.
Χρηµατοδοτεί επίσης τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών στους καταυλισµούς των Ροµ. Η
στήριξη αυτή θα ενισχυθεί για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στις πλέον
ενδιαφερόµενες χώρες, µε την παροχή βοήθειας για τον καθορισµό συνολικής προσέγγισης
των προβληµάτων κοινωνικής ένταξης. Στην περίπτωση της Κροατίας, έχει ήδη συναφθεί
κοινό µνηµόνιο για την κοινωνική ένταξη. Το µνηµόνιο αυτό παρέχει πλαίσιο πολιτικής στον
τοµέα αυτόν. Οι χώρες της διεύρυνσης έχουν λάβει ορισµένα µέτρα για να αντιµετωπίσουν
τις προκλήσεις που αναφέρονται παραπάνω, αλλά πρέπει να καταβάλουν ακόµη
περισσότερες προσπάθειες. Η Επιτροπή τις ενθαρρύνει να συµβάλουν στη µείωση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», και να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες που προσφέρει η δεκαετία
ενσωµάτωσης των Ροµ. Οι χώρες της διεύρυνσης θα πρέπει να εξετάσουν τον καθορισµό
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ρητών και φιλόδοξων στόχων για την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη µείωση των
φτώχειας των µειονεκτικών κοινοτήτων, ιδίως των Ροµ.
2.3. Ενίσχυση του κράτους δικαίου και της δηµόσιας διοίκησης
Η ενίσχυση του κράτους δικαίου, ιδίως του δικαστικού συστήµατος, και η καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς, αποτελεί θεµελιώδη στόχο για τις περισσότερες
χώρες της διεύρυνσης. Η µετάβαση στα επόµενα στάδια της διαδικασίας προσχώρησης στην
ΕΕ εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την επίτευξη απτών αποτελεσµάτων που βελτιώνουν
διαρκώς το κράτος δικαίου.
Η ανανεωµένη συναίνεση για τη διεύρυνση, που συµφωνήθηκε το 2006, απαιτεί να
εξεταστούν τα σχετικά µε το κράτος δικαίου θέµατα στα πρώτα ήδη στάδια της διαδικασίας
προσχώρησης. Η Επιτροπή έχει δώσει µεγάλη προτεραιότητα στην αντιµετώπιση των
ζητηµάτων αυτών και στη χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων µηχανισµών. Η
χρησιµοποίηση κριτηρίων αξιολόγησης στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις λειτουργεί ως
σηµαντικός καταλύτης για τις µεταρρυθµίσεις και παρέχει σαφές µήνυµα ότι είναι αναγκαίο
να αντιµετωπιστούν σοβαρά τα θέµατα που έχουν σχέση µε το κράτος δικαίου πριν από την
προσχώρηση. Η διαδικασία ελευθέρωσης των θεωρήσεων κατέδειξε τη χρησιµότητα της
προσέγγισης για τον καθορισµό συγκεκριµένων και ειδικών απαιτήσεων στον τοµέα των
µεταρρυθµίσεων, επειδή επέτρεψε στις χώρες να εστιάσουν περισσότερο τις προσπάθειές
τους. Η αξιολόγηση από οµοτίµους και οι λοιπές αποστολές έχουν εντατικοποιηθεί,
επιτρέποντας στους δικαστές, τους εισαγγελείς και λοιπούς εµπειρογνώµονες των κρατών
µελών στους τοµείς της επιβολής του νόµου, της διαχείρισης των συνόρων και της
µετανάστευσης να έλθουν σε άµεση επικοινωνία µε τους οµολόγους τους. Η εντατική
δικαστική και αστυνοµική συνεργασία στην περιοχή, τόσο µε τα κράτη µέλη της ΕΕ όσο και
µε την Ευρωπόλ, τη Eurojust και τη Frontex, παρέχουν τα µέσα που είναι απαραίτητα για την
αντιµετώπιση του διακρατικού εγκλήµατος κατά την προενταξιακή περίοδο.
Με βάση την εµπειρία αυτή, η Επιτροπή θα εντείνει περαιτέρω τη δράση της και τον διάλογο
για το κράτος δικαίου µε τις υποψήφιες χώρες και τις εν δυνάµει υποψήφιες χώρες. Οι χώρες
αυτές θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν συγκεκριµένα και
διαρκή αποτελέσµατα και να παρουσιάσουν πειστικό και αξιόπιστο ιστορικό επιδόσεων όσον
αφορά την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς, καθώς και τη
µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος. Είναι καθοριστικής σηµασίας να δηµιουργηθεί
και να εφαρµοστεί σταθερό νοµικό πλαίσιο. Η προσφυγή σε αποστολές οµοτίµων και στα
κριτήρια αξιολόγησης θα επεκταθεί. Οι γνώµες της Επιτροπής σχετικά µε την αίτηση
προσχώρησης του Μαυροβουνίου και της Αλβανίας καθορίζουν τις προτεραιότητες στον
τοµέα του κράτους δικαίου.
Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο, ιδίως µε τα κοινά όργανα που έχουν
δηµιουργηθεί στο πλαίσιο των Συµφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ή των ενδιάµεσων
συµφωνιών, και των αποστολών αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα του διαλόγου αυτού
παρουσιάζονται στις εκθέσεις προόδου. Η συνδροµή που παρέχεται δυνάµει του ΜΠΒ
συγκεντρώνεται κυρίως στο κράτος δικαίου. Η ΤΑΙΕΧ (τεχνική βοήθεια και ανταλλαγή
πληροφοριών) διοργανώνει ετησίως άνω των 100 επιµορφωτικών εκδηλώσεων σχετικά µε το
κράτος δικαίου για τις χώρες της διεύρυνσης.
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Τελευταία, σηµειώθηκαν θετικές εξελίξεις στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε
διάφορες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. Έχουν συναφθεί νέες διµερείς συµφωνίες στον
τοµέα της αστυνοµικής συνεργασίας, ιδίως µεταξύ της Σερβίας και της Αλβανίας, στον τοµέα
της αµοιβαίας νοµικής συνδροµής και της αµοιβαίας επιβολής αποφάσεων σε ποινικές
υποθέσεις. Η Κροατία και η Σερβία προχώρησαν περισσότερο, µε την υπογραφή συµφωνίας
αµοιβαίας απέλασης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ή εκτέλεσης ποινών φυλάκισης σε
υποθέσεις οργανωµένου εγκλήµατος και διαφθοράς. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις λοιπές χώρες
της περιοχής να ακολουθήσουν το παράδειγµά τους. Η δικαστική συνεργασία θα βελτιωθεί
περισσότερο, αν επεκταθεί η δυνατότητα απέλασης υπηκόων σε όλες τις περιπτώσεις
σοβαρών εγκληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των εγκληµάτων πολέµου. Το Συµβούλιο
Περιφερειακής Συνεργασίας επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία µεταξύ της αστυνοµίας,
της εισαγγελίας και των δικαστών.
Για την τήρηση του κράτους δικαίου και τη βελτίωση της διακυβέρνησης είναι θεµελιώδους
σηµασίας να δηµιουργηθεί επαγγελµατική και µη πολιτικοποιηµένη δηµόσια υπηρεσία. Η
µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης αποτελεί προτεραιότητα στις χώρες της διεύρυνσης,
εκ των οποίων οι περισσότερες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια οικοδόµησης τους
κράτους. Για να είναι διαρκείς, οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να ενταχθούν στις υφιστάµενες
κρατικές δοµές και να λαµβάνουν υπόψη το ειδικό κοινωνικό πλαίσιο και το πλαίσιο
διακυβέρνησης. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις µεταρρυθµίσεις της
δηµόσιας διακυβέρνησης στις χώρες της διεύρυνσης, σε στενή συνεργασία µε το πρόγραµµα
SIGMA3.
2.4. Ελευθερία της έκφρασης και των µέσων ενηµέρωσης
Η ελευθερία της έκφρασης και των µέσων ενηµέρωσης, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
κάθε δηµοκρατικού καθεστώτος, παραµένει πηγή ανησυχίας στις περισσότερες χώρες της
διεύρυνσης. Στην Τουρκία, το νοµικό πλαίσιο δεν εγγυάται ακόµη σε ικανοποιητικό βαθµό
την ελευθερία της έκφρασης. Σε πολλές χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, οι απειλές και οι
σωµατικές επιθέσεις κατά δηµοσιογράφων συνεχίζονται. Σε ορισµένες χώρες, η δυσφήµιση
παραµένει ποινικό αδίκηµα ή υπόκειται σε δυσανάλογα υψηλά πρόστιµα. Σε πολλές χώρες, η
ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων
ραδιοτηλεοπτικών φορέων, υπόκειται σε πολιτικές παρεµβάσεις. Η ανεξαρτησία του Τύπου
υπονοµεύεται από την άσκηση αθέµιτων πολιτικών και οικονοµικών πιέσεων. Τα θέµατα
αυτά πρέπει να εξεταστούν επειγόντως από τις ενδιαφερόµενες χώρες.
Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο στον τοµέα αυτόν. Θα
συγκεντρωθεί κυρίως σε θέµατα όπως το νοµικό πλαίσιο και η συµµόρφωσή του µε τα
ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδίως όσον αφορά τη δυσφήµιση, το καθήκον των αρχών να επιβάλλουν
κατάλληλες κυρώσεις σε όλες τις περιπτώσεις επιθέσεων κατά των δηµοσιογράφων, τη
δηµιουργία αυτόνοµων οργάνων και τη συµβολή τους στην ενίσχυση του επαγγελµατισµού,
τον ρόλο των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων στις πλουραλιστικές δηµοκρατίες, και την
ανάπτυξη διακρατικών δικτύων που επιτρέπουν να αυξηθεί η ροή των ειδήσεων σε ολόκληρη
την περιοχή ούτως ώστε να βελτιωθεί η αµοιβαία κατανόηση. Την άνοιξη του 2011, η
Επιτροπή θα διοργανώσει στις χώρες της διεύρυνσης διάσκεψη για την ελευθερία της
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έκφρασης και τα µέσα ενηµέρωσης, κατά την οποία θα µπορέσει να αξιολογήσει την
επιτευχθείσα πρόοδο στους τοµείς αυτούς. Στις περιπτώσεις που είναι σκόπιµο, η στήριξη
µέσω του ΜΠΒ θα παρασχεθεί ως συνέχεια αυτής της διάσκεψης.
2.5. Συµφιλίωση, περιφερειακή συνεργασία και διµερή ζητήµατα στα ∆υτικά Βαλκάνια
Κατά την τελευταία δεκαετία, τα ∆υτικά Βαλκάνια σηµείωσαν σηµαντική πρόοδο στον τοµέα
της σταθερότητας και της περιφερειακής συνεργασίας. Ωστόσο, ορισµένα προβλήµατα που
προκύπτουν από συγκρούσεις στην περιοχή παραµένουν ανοιχτά και έχουν επιπτώσεις τόσο
στην εσωτερική λειτουργία των κρατών όσο και στις µεταξύ τους σχέσεις. Η ΕΕ
συνεργάζεται µε τα µέρη της περιοχής για να τα βοηθήσει να απαλλαγούν από αυτή την
κληρονοµιά του παρελθόντος.
Η πρόοδος στον τοµέα της συµφιλίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο για τη σταθερότητα του
Κοσσυφοπεδίου, το οποίο έχει εισέλθει σε νέα φάση µετά τη συµβουλευτική γνώµη του
∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου. Μετά την έκδοση του ψηφίσµατος της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών, η ΕΕ είναι έτοιµη να διευκολύνει τη διαδικασία διαλόγου µεταξύ της
Πρίστινα και του Βελιγραδίου µε σκοπό την προώθηση της συνεργασίας, την επίτευξη
προόδου στην πορεία προς την ΕΕ και τη βελτίωση της ζωής του πληθυσµού. Είναι επίσης
σηµαντικό να σηµειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη συµφιλίωση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ιδίως
για την οµαλή λειτουργία του κράτους. Η πλήρης εφαρµογή της συµφωνίας της Οχρίδας στην
πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, ο σεβασµός και η προστασία των
εθνοτικών µειονοτήτων σε ολόκληρη την περιοχή, η επιστροφή των προσφύγων και η
συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, καθώς και η
οµαλή διεξαγωγή των εθνικών δικών για εγκλήµατα πολέµου είναι σηµαντικά σηµεία για τη
συµφιλίωση.
Μια διαρκής συµφιλίωση απαιτεί προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα – κυβέρνησης, δικαστικού
µηχανισµού και κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, συνδέεται µε την αντιµετώπιση
προβληµάτων, όπως της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Τελευταία υπήρξαν
ορισµένα θετικά σηµεία. Το σερβικό κοινοβούλιο εξέδωσε δήλωση που καταδικάζει τη
σφαγή της Σρεµπένιτσα και αναφέρεται στη σχετική απόφαση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου. Οι
ΜΚΟ έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν πρωτοβουλία µε σκοπό τη δηµιουργία περιφερειακής
επιτροπής για την αναζήτηση και τη διάδοση της αλήθειας. Η πρωτοβουλία αυτή, γνωστή ως
RECOM, υποστηρίζεται από τους προέδρους της Κροατίας και της Σερβίας, από το
κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου και τις θρησκευτικές κοινότητες. Μια ευρύτερη
περιφερειακή στήριξη θα µπορούσε να συµβάλει στη συµφιλίωση. Οι πρόεδροι της Σερβίας,
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας και του Μαυροβουνίου έλαβαν µέρος, τον Μάιο του
2010, στη διάσκεψη κορυφής της πρωτοβουλίας Igman στο Σαράγεβο. Η πρωτοβουλία αυτή,
στην οποία έλαβαν µέρος πάνω από 140 ΜΚΟ, αποβλέπει στην προώθηση και στη
διευκόλυνση της τοπικής και περιφερειακής συνεργασίας. Οι διαφορετικές αυτές
προσπάθειες πρέπει να υποστηριχθούν µε δικαστικές διώξεις των εγκληµάτων πολέµου στο
πλαίσιο πλήρους συνεργασίας µε το ICTY και µε ταχεία και αποτελεσµατική διεξαγωγή των
δικών για θέµατα εγκληµάτων πολέµου στα εθνικά δικαστήρια. Η πλήρης συνεργασία µε το
ICTY, ιδίως της Σερβίας και της Κροατίας, παραµένει καθοριστική.
Έχει σηµειωθεί θετική πρόοδος όσον αφορά το θέµα της επιστροφής των προσφύγων χάρη
στη διαδικασία του Σαράγεβο. Τον Μάρτιο, µια υπουργική διάσκεψη στο Βελιγράδι άνοιξε
εκ νέου τον διάλογο µεταξύ των ενδιαφερόµενων κυβερνήσεων. Η Επιτροπή είναι έτοιµη να
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εξετάσει συµπληρωµατικές χρηµατοδοτικές συνεισφορές της ΕΕ για την υποστήριξη της
διαδικασίας αυτής και τη διοργάνωση διάσκεψης δωρητών, µόλις επιτευχθεί συµφωνία από
τις χώρες για τις συγκεκριµένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την επίλυση των
προβληµάτων που εναποµένουν. Λόγω των ενόπλων συγκρούσεων στην περιοχή, 14 631
άτοµα εξακολουθούν να αγνοούνται (στοιχεία του Αυγούστου 2010) και η διαδικασία
διευθέτησης των υποθέσεων που εκκρεµούν προχωρεί µε αργό ρυθµό. Οι ενδιαφερόµενες
χώρες πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την επίλυση των υποθέσεων που
εκκρεµούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
Η περιφερειακή συνεργασία συµβάλλει στη συµφιλίωση, στις σχέσεις καλής γειτονίας και σε
ευνοϊκό κλίµα για τη διευθέτηση των εκκρεµών διµερών ζητηµάτων. Η συνεργασία αυτή
είναι επίσης καθοριστική για την οικονοµική ανάπτυξη των ∆υτικών Βαλκανίων και για τη
διαχείριση κοινών προβληµάτων, όπως του οργανωµένου εγκλήµατος, της διαχείρισης των
συνόρων, της κλιµατικής αλλαγής ή της µόλυνσης του περιβάλλοντος. Η περιφερειακή
συνεργασία είναι απαραίτητη για την προώθηση του προγράµµατος ενσωµάτωσης στην ΕΕ
σε τοµείς όπως η ασφάλεια των πολιτών, η ενέργεια και οι µεταφορές.
Η περιοχή έχει λάβει µέτρα για την ενίσχυση των δοµών περιφερειακής συνεργασίας. Ο
ρόλος του Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (ΣΠΣ) είναι καθοριστικός για τον
προσανατολισµό και την παρακολούθηση της περιφερειακής συνεργασίας. Το ΣΠΣ
υιοθέτησε φιλόδοξη στρατηγική και πρόγραµµα εργασιών για την περίοδο 2011-2013 που θα
πρέπει τώρα να τεθούν σε εφαρµογή, µε έµφαση στις δραστηριότητες που είναι
προσανατολισµένες στα αποτελέσµατα και για την οποίες το ΣΠΣ µπορεί να προσφέρει
πραγµατική προστιθέµενη αξία. Η Συµφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής
Ευρώπης (CEFTA) είναι βασικής σηµασίας για την ολοκλήρωση της περιφερειακής ζώνης
ελευθέρων συναλλαγών. Η Κοινότητα ενέργειας ενθαρρύνει τη δηµιουργία περιφερειακής
αγοράς ενέργειας και ετοιµάζεται για την ενσωµάτωση στην αγορά ενέργειας της ΕΕ. Η
συµφωνία για τον κοινό ευρωπαϊκό αεροπορικό χώρο θα εκσυγχρονίσει τα πρότυπα
ασφάλειας, προστασίας και διαχείρισης της αεροπορικής κυκλοφορίας και θα προσφέρει
ανταγωνιστικότερες συνθήκες για τους επιβάτες των αεροπορικών εταιρειών.
Η Επιτροπή παρέχει σηµαντική χρηµατοδοτική στήριξη στην περιφερειακή συνεργασία. Το
2011, τα κεφάλαια του ΜΠΒ θα κινητοποιηθούν για να διευκολύνουν τη συµµετοχή της
περιοχής στις κυριότερες διεθνείς συµφωνίες, όπως στη συνθήκη στον τοµέα των µεταφορών.
Η περιφερειακή σχολή δηµόσιας διοίκησης έχει αρχίσει πλέον να λειτουργεί και διοργανώνει
επί του παρόντος περίπου 2 500 ηµερίδες κατάρτισης ετησίως. Η διεθνής συµφωνία που
καθορίζει τη νοµική προσωπικότητά της κυρώθηκε τον Ιούλιο του 2010. Τα επίσηµα εγκαίνια
της έδρας της στο Danilovgrad (Μαυροβούνιο) θα πρέπει να γίνουν στις 11 Νοεµβρίου 2010.
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την αποκατάσταση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λιουµπλιάνας. Το ΣΠΣ θα δηµιουργήσει ειδική
οµάδα για τον πολιτισµό και την κοινωνία, η οποία θα επικουρείται από µόνιµη γραµµατεία
και θα λάβει προενταξιακή χρηµατοδοτική βοήθεια από την ΕΕ. Το έργο της θα συνίσταται
στη διαχείριση της ∆ιαδικασίας της Λιουµπλιάνα σε συνεργασία µε το Συµβούλιο της
Ευρώπης και την Επιτροπή.
Η Επιτροπή οριστικοποιεί τη στιγµή αυτή τη στρατηγική για την περιοχή του ∆ούναβη, η
οποία θα συγκεντρώσει τα κράτη µέλη, τις χώρες της διεύρυνσης και τις χώρες της
ανατολικής εταιρικής σχέσης. Η συµπερίληψη και η ενεργός συµµετοχή των χωρών των
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∆υτικών Βαλκανίων που µοιράζονται τη λεκάνη του ∆ούναβη µε τις γειτονικές τους χώρες
της ΕΕ είναι σηµαντική για την επιτυχία της στρατηγικής. Η στρατηγική αυτή επιτρέπει να
πραγµατοποιηθούν αµοιβαία επωφελείς επενδύσεις στους τοµείς των µεταφορών, της
ενέργειας και του περιβάλλοντος, καθώς και της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης.
Η περιφερειακή συνεργασία ανακόπηκε λόγω των διαφορών για το καθεστώς του
Κοσσυφοπεδίου. Η λειτουργία της CEFTA, η επέκταση του πανευρωµεσογειακού
συστήµατος διαγώνιας σώρευσης και η υπογραφή της συµφωνίας για την Κοινότητα των
Μεταφορών υπέστησαν ιδίως τις συνέπειες. Ορισµένες φορές αποδείχθηκε αδύνατη η
διεξαγωγή συνεδριάσεων µε τη συµµετοχή όλων των περιφερειακών παραγόντων. Η
Επιτροπή ενθαρρύνει θερµά όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να αναζητήσουν πρακτικές και
ρεαλιστικές λύσεις για να εξασφαλίσουν την ευρεία συµµετοχή στην περιφερειακή
συνεργασία, µε την επιφύλαξη των διιστάµενων απόψεων σχετικά µε το καθεστώς του
Κοσσυφοπεδίου.
Η Σλοβενία και η Κροατία υπέγραψαν και κύρωσαν συµφωνία διαιτησίας για τις συνοριακές
διαφορές, µε την οποία προετοιµάζεται το έδαφος για την οριστική λύση του προβλήµατος. Η
συµφωνία αυτή φανερώνει ότι τα διµερή προβλήµατα µπορούν να επιλυθούν µε πνεύµα
καλής γειτονίας. Η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και το
Κοσσυφοπέδιο ολοκλήρωσαν την οριοθέτηση των συνόρων τους. Ωστόσο, πολλά άλλα
διµερή ζητήµατα, ιδίως όσον αφορά τα σύνορα, παραµένουν άλυτα, όπως και το ζήτηµα της
ονοµασίας µεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας.
Τα διµερή ζητήµατα που είναι ανοιχτά, ιδίως οι συνοριακές διαφορές, πρέπει να επιλυθούν
από τα ενδιαφερόµενα µέρη µε πνεύµα καλής γειτονίας και σε συνάρτηση µε τα συνολικά
συµφέροντα της ΕΕ. Τούτο απαιτεί ανανεωµένη πολιτική βούληση από τα ενδιαφερόµενα
µέρη. Η Επιτροπή αναµένει να καταβάλουν οι χώρες αυτές κάθε προσπάθεια για την επίλυση
των συνοριακών διαφορών που εκκρεµούν και άλλων συναφών θεµάτων σύµφωνα µε την
αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών που απορρέει από τον χάρτη των Ηνωµένων
Εθνών, καταφεύγοντας, ενδεχοµένως, στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο. Τα διµερή ζητήµατα δεν θα
πρέπει να παρεµποδίσουν τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Η ΕΕ είναι διατεθειµένη να
συµβάλει στην κινητοποίηση της πολιτικής ώθησης που είναι αναγκαία για την αναζήτηση
λύσεων και να υποστηρίξει τις σχετικές πρωτοβουλίες.

3. ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ

Χρηµατοδοτική βοήθεια – στρατηγική προσέγγιση
Η χρηµατοδοτική βοήθεια δυνάµει του µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) έχει
µελετηθεί για να βοηθά τις υποψήφιες χώρες και τις εν δυνάµει υποψήφιες χώρες στις
προσπάθειές τους να εκπληρώσουν τα κριτήρια προσχώρησης, να ευθυγραµµιστούν µε τις
πολιτικές και τα πρότυπα της ΕΕ και να ευνοήσουν την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη. Η
προστιθέµενη αξία που παρέχεται µε τη συνδροµή αυτή του προϋπολογισµού της ΕΕ είναι
σαφής. Η βοήθεια προς τις χώρες της διεύρυνσης αποτελεί επένδυση για το µέλλον της ΕΕ.
Βοηθώντας τα µελλοντικά µέλη της να προετοιµαστούν µε κατάλληλο τρόπο για την
προσχώρηση, η ΕΕ θα είναι η ίδια σε θέση να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους. Στο
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πλαίσιο του ΜΠΒ διατίθεται ποσό ύψους 11,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ, για το διάστηµα 20072013, ως βοήθεια για την προενταξιακή προετοιµασία των χωρών της διεύρυνσης. Στο
πλαίσιο του αναθεωρηµένου πολυετούς ενδεικτικού δηµοσιονοµικού πλαισίου για το
διάστηµα 2011-2013 περιλαµβάνεται ενδεικτική κατανοµή.
Ο ΜΠΒ έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει τον στρατηγικό σχεδιασµό της
βοήθειας στο πλαίσιο τριετών ενδεικτικών προγραµµάτων πολυετούς σχεδιασµού (MIPD).
Τα έγγραφα αυτά καθορίζουν τις κυριότερες προτεραιότητες στον τοµέα της βοήθειας για τα
επόµενα έτη και αποτελούν τη βάση του ετήσιου ή πολυετούς προγραµµατισµού. Τα MIPD
βασίζονται στις ανάγκες που επισηµαίνονται στις εταιρικές σχέσεις και στις εκθέσεις
προόδου.
Η Επιτροπή έχει λάβει ορισµένα µέτρα για να ενισχύσει τον στρατηγικό χαρακτήρα της
διαδικασίας αυτής, καθώς και τον σύνδεσµο µεταξύ των προτεραιοτήτων που καθορίζονται
στις εταιρικές σχέσεις προσχώρησης ή στις ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις, στις εκθέσεις
παρακολούθησης και στον σχεδιασµό της βοήθειας. Έτσι, έχει δοθεί µεγαλύτερη έµφαση σε
θεµελιώδεις τοµείς, όπως στη χρηστή διακυβέρνηση και στο κράτος δικαίου. Για να
περιγραφεί καλύτερα η έµφαση που δίδεται στους τοµείς αυτούς και για να ενισχυθεί η
συµµετοχή των δικαιούχων χωρών, η Επιτροπή, κατά τον σχεδιασµό της προενταξιακής
βοήθειας, θα καταφεύγει σε συνεχώς αυξανόµενο βαθµό σε τοµεακή προσέγγιση.
Εποµένως, οι χώρες της διεύρυνσης ενθαρρύνονται να αναπτύξουν λεπτοµερή στρατηγικά
προγράµµατα σε βασικούς τοµείς που έχουν κριθεί ζωτικής σηµασίας για την πρόοδο προς
την ΕΕ. Οι προτεραιότητες προσχώρησης θα πρέπει να ενσωµατωθούν πλήρως στα εθνικά
αυτά προγράµµατα. Τα επόµενα MIPD που καλύπτουν τα έτη 2011-2013 θα καθορίσουν τους
στόχους της συνδροµής του ΜΠΒ στους τοµείς αυτούς.
∆ιάφοροι άλλοι τοµείς προτεραιότητας που θα εξακολουθήσουν να περιλαµβάνονται µεταξύ
των προτεραιοτήτων στα MIPD είναι εκείνοι που θα συνδέονται µε την περιφερειακή
ανάπτυξη, την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και την αγροτική ανάπτυξη, ιδίως στην
περίπτωση των υποψηφίων χωρών. Οι κυβερνήσεις των χωρών της διεύρυνσης, µαθαίνοντας
πώς να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά την προενταξιακή βοήθεια και σύµφωνα µε τις αρχές
της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, µπορούν να προετοιµαστούν για τη διαχείριση των
κεφαλαίων της ΕΕ ως µελλοντικά κράτη µέλη.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα όσον αφορά την αποτελεσµατική
εφαρµογή των προγραµµάτων του ΜΠΒ σε ορισµένες χώρες. Οι δικαιούχες χώρες πρέπει να
εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν επαρκή διοικητική ικανότητα και
εµπειρογνωσία στον τοµέα της ανάπτυξης και της εκτέλεσης βιώσιµων έργων, βασιζόµενων
στα αποτελέσµατα, για να βελτιστοποιήσουν την απορρόφηση των διαθέσιµων
προενταξιακών κονδυλίων. Η Επιτροπή θα βοηθήσει τους δικαιούχους να βελτιώσουν την
ικανότητά τους και θα παρακολουθεί τον χρηµατοοικονοµικό κύκλο του ΜΠΒ,
επισηµαίνοντας τις ελλείψεις από τα πρώτα ήδη στάδια.
Επίσης, η Επιτροπή θα προβαίνει σε συνεχώς αυξανόµενο βαθµό στον πολυετή
προγραµµατισµό, ο οποίος επιτρέπει να καθορίζονται µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι
προτεραιότητες και η διαδοχική σειρά των προβλεπόµενων µέτρων, καθώς και να βελτιώνει
περαιτέρω την προβλεψιµότητα της χρηµατοδοτικής βοήθειας για τις δικαιούχες χώρες.
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Μια τοµεακή προσέγγιση θα διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των δωρητών και των
δικαιούχων, µε την εξάλειψη των αλληλεπικαλύψεων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας
και της αποτελεσµατικότητας. Τούτο θα επιτρέψει µε τη σειρά του σε όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη να συγκεντρωθούν περισσότερο στα αναµενόµενα αποτελέσµατα και στον αντίκτυπο
των συνδυασµένων προσπαθειών µας.
Η έκταση των απαιτούµενων επενδύσεων στις χώρες της διεύρυνσης για την προετοιµασία
της προσχώρησης και την πραγµατική σύγκλιση απαιτεί σηµαντικές συνεισφορές από τους
εθνικούς προϋπολογισµούς, τη στήριξη διαφόρων άλλων δωρητών και των διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (∆ΧΟ), καθώς και την κινητοποίηση των ιδιωτικών
επενδυτών. Οι συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα είναι ιδιαίτερα χρήσιµες στο
πλαίσιο αυτό, δεδοµένου ότι συνδυάζουν τις χορηγήσεις των δηµόσιων προϋπολογισµών µε
τα δάνεια που χορηγούν οι ιδιωτικές τράπεζες. Το Επενδυτικό Πλαίσιο για τα ∆υτικά
Βαλκάνια (ΕΠ∆Β), το Ευρωπαϊκό Ταµείο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (EFSE) και το
ταµείο για την πράσινη ανάπτυξη (GGF) αποτελούν πρόσφορα παραδείγµατα µέσων για τη
µόχλευση σηµαντικής εισροής κεφαλαίων µε περιορισµένους δηµόσιους πόρους.
Το ΕΠ∆Β δηµιουργήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2009 ως κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής και
των εταίρων ∆ΧΟ. Αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διοχέτευση επενδύσεων υποδοµών στην
περιοχή. Το ΕΠ∆Β επιτρέπει να ληφθούν σηµαντικά δάνεια από τους ∆ΧΟ χάρη στις
επιχορηγήσεις του ΜΠΕ. Το συνολικό ποσό των χορηγήσεων που έχουν παρασχεθεί
ανέρχεται σε 137 εκατοµµύρια ευρώ και θα µπορούσε να λειτουργήσει ως µοχλός για την
κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 6,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Το ΕΠ∆Β θα εστιαστεί στην
αύξηση του αριθµού των έργων σχετικά µε τους υδάτινους πόρους και τα λύµατα στην
περιοχή, στην ενθάρρυνση της στήριξης για την ενεργειακή απόδοση, στην επίσπευση των
επενδύσεων στο βασικό δίκτυο µεταφορών και στη στήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ και
των µηχανισµών που αποβλέπουν στην ενθάρρυνση της οικονοµικής ανάπτυξης την επαύριο
της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Τα έργα που καλύπτονται από το ΕΠ∆Β αφορούν διάφορες
χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων και ενισχύουν την περιφερειακή συνεργασία. Το ΕΠ∆Β θα
ευνοήσει τις µεγάλες επενδύσεις περιφερειακής σηµασίας, όπως το βασικό περιφερειακό
δίκτυο µεταφορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ως
πρόδροµος του µελλοντικού διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών (TEN-T) στην περιοχή.
Η χρηµατοδοτική βοήθεια δυνάµει του ΜΠΒ για την περιφερειακή συνεργασία αποβλέπει
στη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας, στην αύξηση των διαπεριφερειακών
εµπορικών ροών και στη στήριξη των πρωτοβουλιών και δοµών περιφερειακής συνεργασίας
στα ∆υτικά Βαλκάνια, όπως του Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και της
Περιφερειακής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το Συµβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας θα
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, επειδή θα ελέγχει κατά πόσον οι χρηµατοδοτήσεις του ΜΠΒ
και των λοιπών χορηγών αντανακλούν τις προτεραιότητες της περιφερειακής συνεργασίας.
Συµµετοχή σε προγράµµατα και οργανισµούς της ΕΕ
Η συµµετοχή των χωρών της διεύρυνσης σε προγράµµατα και οργανισµούς της ΕΕ έχει ως
σκοπό να ενισχύσει τη συνεργασία µε τα κράτη µέλη και να εξοικειώσει τις χώρες αυτές µε
τις πολιτικές και τις µεθόδους εργασίας της ΕΕ. Οι υποψήφιες χώρες και οι εν δυνάµει
υποψήφιες χώρες µπορούν να λάβουν µέρος στα προγράµµατα της ΕΕ µε βάση συµφωνίεςπλαίσια και να συµµετάσχουν στους οργανισµούς της ΕΕ κατά περίπτωση. Η συµµετοχή
µπορεί να χρηµατοδοτηθεί εν µέρει µε τη χρηµατοδοτική βοήθεια του ΜΠΒ. Οι χώρες
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ενθαρρύνονται να συµµετάσχουν κατά προτεραιότητα σε προγράµµατα ή οργανισµούς που
υποστηρίζουν βασικούς τοµείς των µεταρρυθµίσεων και που µπορούν να τους παράσχουν τα
µεγαλύτερα οφέλη.
Πληροφόρηση και επικοινωνία
Για να επιτύχει η πολιτική διεύρυνσης απαιτείται σταθερή στήριξη από την πλευρά των
πολιτών. Τα κράτη µέλη και οι χώρες της διεύρυνσης καλούνται να διαδραµατίσουν κεντρικό
ρόλο στις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για να συµβάλουν στη διατήρηση της
στήριξης αυτής. Η Επιτροπή έχει αναλάβει να βελτιώσει τη ροή αντικειµενικών πληροφοριών
σχετικά µε τη διαδικασία διεύρυνσης, οι οποίες παρουσιάζονται µε απλό τρόπο, µε τη
βοήθεια των διαφόρων µέσων επικοινωνίας που είναι διαθέσιµα σήµερα. Είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό να φτάσουν οι πληροφορίες αυτές στους νέους που, λόγω της µικρής εµπειρίας
που έχουν από τη ζωή, µπορεί να µην αντιλαµβάνονται την απόλυτη ανάγκη ενίσχυσης της
ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη. Εναπόκειται στους πολιτικούς ηγέτες της ΕΕ,
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές µε
όσο το δυνατό περισσότερο κατανοητό τρόπο για τους ίδιους τους ψηφοφόρους τους.
Η εµπειρία που έχει αποκτηθεί από την πέµπτη διεύρυνση έχει καταδείξει ότι η έλλειψη
επικοινωνίας αφήνει ελεύθερο το πεδίο σε παραπλανητικές πληροφορίες. Εποµένως, το κενό
αυτό πρέπει να καλυφθεί από εύκολα προσβάσιµες και ακριβείς πληροφορίες, ούτως ώστε να
συνειδητοποιήσουν ακριβώς οι πολίτες τί διακυβεύεται. Το 2010, η Ένωση βρέθηκε
αντιµέτωπη µε νέες προκλήσεις που συνδέονται µε την οικονοµική κρίση, το περιβάλλον, την
απασχόληση, της ασφάλεια των πολιτών, την κλιµατική αλλαγή και τη µετανάστευση. Τα
προβλήµατα αυτά απασχολούν τους πολίτες τόσο των κρατών µελών όσο και των χωρών της
διεύρυνσης. Το έργο των πολιτικών ηγετών είναι να εξηγήσουν τον τρόπο µε τον οποίο η
επιδίωξη του προγράµµατος διεύρυνσης µπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους
της στους κρίσιµους αυτούς τοµείς, καθώς και να επισπεύσει το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα
και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης στις χώρες της διεύρυνσης. Η πραγµατοποίηση
απτών και συγκεκριµένων αποτελεσµάτων είναι η καλύτερη διαφήµιση για τη διεύρυνση. Η
ελευθέρωση των θεωρήσεων για τα ∆υτικά Βαλκάνια αποτελεί ιδιαίτερα χαρακτηριστικό
παράδειγµα.
Ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών
Οι δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών είναι καθοριστικές για µια ώριµη δηµοκρατία,
για τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και για το κράτος δικαίου. Οι δραστηριότητες
αυτές ενισχύουν την πολιτική ευθύνη, ενθαρρύνουν και διευρύνουν τον διάλογο σχετικά µε
τις επιλογές της κοινωνίας και ισχυροποιούν τη συναίνεση για µια πλουραλιστική κοινωνία.
Με τη συµβολή σε µια περισσότερο ανοιχτή, συµµετοχική και δυναµική δηµοκρατία, µια
δραστήρια και σφύζουσα κοινωνία των πολιτών ευνοεί επίσης την ανεκτικότητα και τη
συµφιλίωση. Η συµµετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην προενταξιακή
διαδικασία βελτιώνει την ποιότητα των µεταρρυθµίσεων που συνδέονται µε την προσχώρηση
και εξασφαλίζει µεγαλύτερη υποστήριξη από την πλευρά των πολιτών.
Είναι σκόπιµο να δηµιουργεί νοοτροπία αποδοχής και αξιοποίησης του ρόλου που
διαδραµατίζει η κοινωνία των πολιτών, ούτως ώστε να επιτραπεί στις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών να αρχίσουν έναν αποτελεσµατικό διάλογο πολιτικής. Οι δηµόσιες
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διαβουλεύσεις σχετικά µε τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τα νοµοσχέδια θα πρέπει να γίνουν
γενικός κανόνας. Η πρόσβαση της κοινωνίας των πολιτών στις κρατικές χορηγήσεις συχνά
παρεµποδίζεται από την έλλειψη διαφάνειας και από τον ελλιπή καθορισµό των κριτηρίων
κατανοµής.
Ο µηχανισµός για την κοινωνία των πολιτών βοηθά τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών να ενισχύσουν τις ικανότητες και τον επαγγελµατισµό τους, επιτρέποντάς τους µε
τον τρόπο αυτό να αρχίσουν πραγµατικό διάλογο µε τους δηµόσιους και ιδιωτικούς
παράγοντες και να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε τοµείς όπως το κράτος δικαίου και ο
σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Ο µηχανισµός αυτός χρηµατοδοτεί πρωτοβουλίες
σε τοπικό επίπεδο, καθώς και περιφερειακά δίκτυα και επισκέψεις µικρής διάρκειας στην ΕΕ.
Η Επιτροπή επανεξέτασε τον µηχανισµό αυτόν, ούτως ώστε να καταστεί περισσότερο
προσιτός στις τοπικές οργανώσεις, λαµβάνοντας υπόψη µε τον τρόπο αυτό τις παρατηρήσεις
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή θα στοχοθετήσει καλύτερα τις
ανάγκες σε κάθε χώρα και θα παράσχει στις ΜΚΟ περισσότερο µακροπρόθεσµα κεφάλαια
εκκίνησης. Οι ισχυρότερες και περισσότερο εδραιωµένες οργανώσεις θα µπορούσαν να
διαδραµατίζουν συµβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο για τις µικρότερες οργανώσεις.

4. ΠΡΟΟ∆ΟΣ

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2010-2011

4.1. Καθοδήγηση των ∆υτικών Βαλκανίων στην πορεία προς την προσχώρηση στην ΕΕ
Επ’ ευκαιρία της υπουργικής διάσκεψης µεταξύ της ΕΕ και των χωρών των ∆υτικών
Βαλκανίων που πραγµατοποιήθηκε στο Σαράγεβο στις 2 Ιουνίου του 2010, η ΕΕ επανέλαβε
τη σαφή προσήλωσή της στην ευρωπαϊκή προοπτική των ∆υτικών Βαλκανίων. Το µέλλον
των ∆υτικών Βαλκανίων είναι συνδεδεµένο µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά το τελευταίο έτος, τα ∆υτικά Βαλκάνια πλησίασαν περισσότερο την ΕΕ, χάρη στην
πρόοδο που σηµείωσαν, αν και µε άνισο τρόπο, κατά την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων και
την εκπλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων που έχουν καθοριστεί. Η πρόοδος της
Κροατίας επιβεβαιώνει ότι η ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης για τα ∆υτικά
Βαλκάνια αποτελεί πολιτική που αποβλέπει στην προσχώρηση. Η πρόοδος των λοιπών
χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων προς την προσχώρηση στην ΕΕ εξαρτάται επίσης από τον
ρυθµό των πολιτικών και οικονοµικών τους µεταρρυθµίσεων.
Παρατηρείται σηµαντικότατη πρόοδος όσον αφορά την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Κατά
το παρελθόν έτος, η ΕΕ κατήργησε την υποχρέωση θεώρησης για τη Σερβία, το
Μαυροβούνιο και την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, µόλις
αποδείχθηκαν ικανές να εκπληρώσουν τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν καθοριστεί σε
ορισµένους τοµείς, όπως στον τοµέα της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων, της
διαχείρισης των συνόρων, της µετανάστευσης, του ασύλου, της δηµόσιας τάξης και της
ασφάλειας, καθώς και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η υποχρέωση θεώρησης
θα αρθεί σύντοµα για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Αλβανία, µε βάση στοιχεία που
αποδεικνύουν σαφώς ότι οι χώρες αυτές πληρούν επίσης τα εν λόγω κριτήρια αξιολόγησης.
Οι ενδιαφερόµενες χώρες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την
πληροφόρηση των πολιτών τους για την εµβέλεια και τα όρια του καθεστώτος απαλλαγής
από τις θεωρήσεις. Το Κοσσυφοπέδιο εξέδωσε νόµο επανεισδοχής και πολλαπλασίασε τις
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προσπάθειές του για την επανένταξη των επαναπατριζόµενων, προετοιµάζοντας µε τον τρόπο
αυτό το έδαφος για τον διάλογο σχετικά µε την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων.
Κροατία
Από τον Οκτώβριο του 2005 που άρχισαν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, η Κροατία
σηµείωσε σταθερή πρόοδο προς την εκπλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης. Η Κροατία
πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Όσον αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, η
Κροατία αποτελεί λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς. Θα πρέπει να είναι σε θέση να
αντιµετωπίζει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς εντός της Ένωσης,
εφόσον εφαρµόσει µε αποφασιστικότητα το συνολικό µεταρρυθµιστικό της πρόγραµµα για τη
µείωση των διαρθρωτικών αδυναµιών της.
Όσον αφορά τα κριτήρια που συνδέονται µε το κεκτηµένο, η Κροατία πραγµατοποίησε
ικανοποιητική πρόοδο στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων. Άνοιξαν 33 κεφάλαια
και 25 έκλεισαν προσωρινά. Η Κροατία σηµείωσε ικανοποιητική πρόοδο προς την
εκπλήρωση των προϋποθέσεων που επιτρέπουν το κλείσιµο των κεφαλαίων διαπραγµάτευσης
µε χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις (γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, περιφερειακή πολιτική
και συντονισµός των διαρθρωτικών µέσων, χρηµατοοικονοµικές και δηµοσιονοµικές
διατάξεις). Η Κροατία πρέπει να διατηρήσει τις προσπάθειές της για να δηµιουργήσει όλες τις
διοικητικές δοµές που απαιτούνται για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κεφαλαίων της ΕΕ.
Επίσης, η Κροατία πρέπει να εκπληρώσει τα κριτήρια αξιολόγησης που εκκρεµούν για το
κλείσιµο του κεφαλαίου στον τοµέα του δικαστικού συστήµατος και των θεµελιωδών
δικαιωµάτων, ιδίως µε την επίτευξη των απαραίτητων αποτελεσµάτων όσον αφορά την
ανεξαρτησία και την αποτελεσµατικότητα του δικαστικού συστήµατος, την καταπολέµηση
της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος, τον σεβασµό και την προστασία των
µειονοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της επιστροφής των προσφύγων, τις δίκες για τα
εγκλήµατα πολέµου και την πλήρη συνεργασία µε το ICTY, καθώς και τη διευθέτηση του
θέµατος της πρόσβασης του ICTY στα έγγραφα. Όσον αφορά τον ανταγωνισµό, η Κροατία
πρέπει να θεσπίσει σχέδια αναδιάρθρωσης για τα ναυπηγεία σύµφωνα µε το κεκτηµένο. Θα
πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραµατίζει ενεργό ρόλο όσον αφορά την περιφερειακή
συνεργασία στα ∆υτικά Βαλκάνια και να υποστηρίζει τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής στην
πορεία τους προς την προσχώρηση στην ΕΕ.
Λαµβανοµένου υπόψη του ιστορικού επιδόσεων της Κροατίας για την εκπλήρωση των
κριτηρίων αξιολόγησης και των δεσµεύσεων που ανέλαβε κατά τις ενταξιακές
διαπραγµατεύσεις, η Κροατία βρίσκεται σε καλό δρόµο για την εκπλήρωση των κριτηρίων
που συνδέονται µε το κεκτηµένο. Τούτο προκύπτει από τους πίνακες παρακολούθησης που
καταρτίζει η Επιτροπή για τα κεφάλαια που έχουν κλείσει προσωρινά.
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την εφαρµογή των δεσµεύσεων µέχρι την
προσχώρηση, καταφεύγοντας σε όλα τα διαθέσιµα µέσα, µεταξύ των οποίων και οι
αξιολογήσεις από οµοτίµους και οι δοµές που προβλέπονται στο πλαίσιο της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις
παρακολούθησης.
Η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
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Η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθεί να πληροί σε
ικανοποιητικό βαθµό τα πολιτικά κριτήρια. Έπειτα από τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις του
2009, σηµειώθηκε νέα πρόοδος, αν και µε άνισο ρυθµό, όσον αφορά τη µεταρρύθµιση του
Κοινοβουλίου, της αστυνοµίας, του δικαστικού συστήµατος, της δηµόσιας διοίκησης, καθώς
και όσον αφορά το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων. Η χώρα πρέπει να
σηµειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τον διάλογο µεταξύ των πολιτικών παραγόντων, τη
µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος και της δηµόσιας διοίκησης, την καταπολέµηση
της διαφθοράς, την ελευθερία της έκφρασης και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος.
Η εφαρµογή της νοµοθεσίας είναι θεµελιώδους σηµασίας.
Η χώρα εξακολουθεί να πληροί τις δεσµεύσεις στο πλαίσιο της Συµφωνίας Σταθεροποίησης
και Σύνδεσης. Η Επιτροπή πρότεινε τη µετάβαση στο δεύτερο στάδιο της σύνδεσης, όπως
προβλέπει η ΣΣΣ.
Το Συµβούλιο δεν έχει ακόµη αποφανθεί σχετικά µε τη σύσταση που διατύπωσε η Επιτροπή
τον Οκτώβριο του 2009 για την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.
Η διαφορά µε την Ελλάδα όσον αφορά το ζήτηµα της ονοµασίας παραµένει ανεπίλυτη. Οι
δυο χώρες συµµετέχουν σε συνοµιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την εξεύρεση λύσης και
έχουν προβεί σε ορισµένες διµερείς επαφές, ιδίως στο επίπεδο πρωθυπουργών, αλλά η
προσπάθεια αυτή δεν έχει ακόµη οδηγήσει σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Πρέπει να
αποτραπούν ενέργειες και δηλώσεις που θα µπορούσαν να θίξουν τις σχέσεις καλής
γειτονίας. Η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς και η εξεύρεση αµοιβαίως
αποδεκτής λύσης µέσω διαπραγµατεύσεων για το ζήτηµα της ονοµασίας, υπό την αιγίδα των
Ηνωµένων Εθνών, είναι θεµελιώδους σηµασίας.
Μαυροβούνιο
Παράλληλα µε το παρόν έγγραφο στρατηγικής, η Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της σχετικά µε
την αίτηση προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ. Τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις
της γνώµης περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης.
Αλβανία
Παράλληλα µε το παρόν έγγραφο στρατηγικής, η Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της σχετικά µε
την αίτηση προσχώρησης της Αλβανίας στην ΕΕ. Τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις της
γνώµης περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης.
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σηµείωσε πολύ περιορισµένη πρόοδο όσον αφορά την
πραγµατοποίηση βασικών µεταρρυθµίσεων. Οι εκλογές του Οκτωβρίου του 2010
διεξήχθησαν γενικά σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Οι ασυµβατότητες µεταξύ του
συντάγµατος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων δεν έχουν αρθεί, παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών και το δικαίωµα ίσης
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µεταχείρισης άνευ διακρίσεων, όπως ορίζονται στην ΕΣΑ∆, αποτελούν θεµελιώδες στοιχείο
της ενδιάµεσης συµφωνίας.
Η ανάπτυξη κοινού οράµατος από τους πολιτικούς αρχηγούς για τη γενική κατεύθυνση της
χώρας και για τις βασικές µεταρρυθµίσεις που συνδέονται µε την ΕΕ παραµένουν θεµελιώδες
στοιχείο για την περαιτέρω πρόοδο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης προς την προσχώρηση στην ΕΕ.
Η χώρα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να δηµιουργήσει ικανοποιητικό ιστορικό
επιδόσεων όσον αφορά την εφαρµογή των διατάξεων της ενδιάµεσης συµφωνίας.
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα πρέπει να λάβει επειγόντως τα πρώτα µέτρα που απαιτούνται για να
ευθυγραµµίσει το σύνταγµά της µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
(ΕΣΑ∆) και για να βελτιώσει την απόδοση και τη λειτουργία των θεσµών της. Η χώρα πρέπει
να είναι σε θέση να θεσπίζει, να εφαρµόζει και να επιβάλλει του νόµους και τους κανόνες της
ΕΕ. Όσον αφορά τις διεθνείς υποχρεώσεις, είναι θεµελιώδους σηµασίας να εκπληρωθούν οι
στόχοι και οι προϋποθέσεις που καθορίστηκαν για το κλείσιµο του Γραφείου του Ύπατου
Εκπροσώπου (OHR). Η ΕΕ θα ενισχύσει την επιτόπια παρουσία της για να βοηθήσει τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη να υλοποιήσει τους στόχους του προγράµµατος της ΕΕ.
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Σερβία
Η Σερβία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ τον ∆εκέµβριο του 2009 και ανανέωσε τη
δέσµευσή της να εκπληρώσει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Τον Οκτώβριο του 2010, το
Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει τη γνώµη της σχετικά µε την αίτηση αυτή. Τον
Φεβρουάριο του 2010 άρχισε να ισχύει η ενδιάµεση συµφωνία και, τον Ιούνιο του 2010, τα
κράτη µέλη συµφώνησαν να υποβάλουν τη Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης στα
κοινοβούλιά τους για κύρωση.
Η Σερβία εξακολούθησε να εφαρµόζει το πρόγραµµα πολιτικών µεταρρυθµίσεών της,
επιτυγχάνοντας ορισµένα θετικά αποτελέσµατα στον τοµέα της καταπολέµησης του
οργανωµένου εγκλήµατος. Απαιτούνται επιπλέον προσπάθειες για τη µεταρρύθµιση του
δικαστικού συστήµατος και της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς. Η Σερβία εξακολούθησε να δηµιουργεί
ιστορικό επιδόσεων κατά την εφαρµογή της ενδιάµεσης συµφωνίας και βρίσκεται σε καλή
θέση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΣΣΣ. Η Σερβία έλαβε σηµαντικά µέτρα
συµφιλίωσης στην περιοχή, ιδίως µε την Κροατία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και
εξακολούθησε να συνεργάζεται δραστήρια µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την Πρώην
Γιουγκοσλαβία. Ωστόσο, οι δύο τελευταίοι υπόδικοι στο ICTY εξακολουθούν να διαφεύγουν
τη σύλληψη. Η πλήρης συνεργασία µε το ∆ικαστήριο παραµένει θεµελιώδης προϋπόθεση για
την προσχώρηση στην ΕΕ, όπως καθορίζεται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 25ης
Οκτωβρίου 2010.
Η Σερβία πρέπει να επιδείξει πιο εποικοδοµητική στάση όσον αφορά τη συµµετοχή του
Κοσσυφοπεδίου στο περιφερειακό εµπόριο και την περιφερειακή συνεργασία. Θα πρέπει να
αναγνωρίσει τις τελωνειακές σφραγίδες του Κοσσυφοπεδίου, των οποίων η συµµόρφωση µε
την απόφαση ΣΑΗΕ 1244 έχει πιστοποιηθεί δύο φορές από την Αποστολή των Ηνωµένων
Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK). Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία µε την Αποστολή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου (EULEX) στο βόρειο τµήµα
του Κοσσυφοπεδίου. Μετά την έκδοση του ψηφίσµατος της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών, η ΕΕ είναι πρόθυµη να διευκολύνει τη διαδικασία διαλόγου µεταξύ του
Βελιγραδίου και της Πρίστινα µε σκοπό την προώθηση της συνεργασίας, την επίτευξη
προόδου προς την ΕΕ και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσµού.
Κοσσυφοπέδιο
Οι τοπικές εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν στο τέλος του 2009, διεξήχθησαν κανονικά µε
τη συµµετοχή όλων των κοινοτήτων. Στο βόρειο τµήµα του Κοσσυφοπεδίου, η προσέλευση
στις κάλπες ήταν πολύ περιορισµένη. Η διαδικασία αποκέντρωσης έχει προχωρήσει
σηµαντικά, η συνεργασία µε τη EULEX έχει ενισχυθεί, και η κυβέρνηση είναι περισσότερο
σε θέση να εφαρµόσει το ευρωπαϊκό πρόγραµµα για το Κοσσυφοπέδιο και τη
µεταρρυθµιστική πολιτική. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές προκλήσεις
όσον αφορά τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης και το κράτος δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένου του δικαστικού συστήµατος. Πρέπει να καταβληθούν περισσότερες
προσπάθειες για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Ο διάλογος και η συµφιλίωση µεταξύ των
κοινοτήτων, καθώς και η προστασία και η ενσωµάτωση των µειονοτήτων, ιδίως των
Κοσοβάρων, αποτελούν πηγή ανησυχίας. Οι αρχές πρέπει να διασφαλίσουν εποικοδοµητική
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προσέγγιση έναντι της συµµετοχής του Κοσσυφοπεδίου στα φόρουµ περιφερειακής
συνεργασίας, ώστε να συµβαδίσουν µε τις εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο.
Τον ∆εκέµβριο του 2009, το Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση
της Επιτροπής µε τίτλο «Κοσσυφοπέδιο – Πραγµατοποίηση της ευρωπαϊκής του
προοπτικής»4. Το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα για να
υποστηρίξει την πρόοδο του Κοσσυφοπεδίου στην πορεία του προς την ΕΕ, σύµφωνα µε την
ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής και να προβεί σε απολογισµό της σχετικής προόδου. Το
Συµβούλιο υπογράµµισε τη σηµασία της λήψης µέτρων σχετικών µε το εµπόριο και τις
θεωρήσεις, µε την επιφύλαξη των θέσεων των κρατών µελών για το καθεστώς.
Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή πρότεινε να παραταθούν τα αυτόνοµα εµπορικά µέτρα για το
Κοσσυφοπέδιο, ενώ τον Ιούλιο ανέθεσε σε αποστολή εµπειρογνωµόνων να αξιολογήσει κατά
πόσο είναι σε θέση το Κοσσυφοπέδιο να εκπληρώσει τις απαιτήσεις που συνδέονται µε
ενδεχόµενη εµπορική συµφωνία µε την ΕΕ. Θα απαιτηθούν προσπάθειες όσον αφορά τις
τεχνικές ρυθµίσεις των προϊόντων, τον έλεγχο της καταγωγής, τη διανοητική ιδιοκτησία, τους
κανόνες ανταγωνισµού και τις δηµόσιες συµβάσεις. Η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειές
της για να βοηθήσει το Κοσσυφοπέδιο να αντιµετωπίσει τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί.
Μόλις το Κοσσυφοπέδιο εκπληρώσει τις προβλεπόµενες απαιτήσεις, η Επιτροπή θα προτείνει
διαπραγµατευτικές οδηγίες για εµπορική συµφωνία.
Η Επιτροπή θα προωθήσει τη συµµετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε σχετικά προγράµµατα της
Ένωσης. Τον Ιανουάριο, η Επιτροπή εγκαινίασε, µαζί µε τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου, τον
διάλογο για τη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µε το Κοσσυφοπέδιο. Έχει
ολοκληρωθεί πλήρης κύκλος συνεδριάσεων.
Η Επιτροπή υποστηρίζει τη συµµετοχή του Κοσσυφοπεδίου στα προγράµµατα διασυνοριακής
συνεργασίας του ΜΠΒ µε την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και την
Αλβανία. Από το 2011, η στήριξη αυτή θα επεκταθεί και στα προγράµµατα µε το
Μαυροβούνιο.
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να προωθεί τις πρωτοβουλίες που αναφέρονται στην
ανακοίνωσή της για το Κοσσυφοπέδιο, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου.
4.2.

Περαιτέρω ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία

Η Τουρκία συνέχισε τη διαδικασία πολιτικής µεταρρύθµισής της και τροποποίησε το
σύνταγµά της µε τη θέσπιση βασικών µεταρρυθµίσεων στο πολιτικό και νοµικό της σύστηµα
που βασίζονται σε σειρά προτεραιοτήτων στους τοµείς του δικαστικού συστήµατος και των
θεµελιωδών δικαιωµάτων. Οι µεταρρυθµίσεις περιορίζουν τη δικαιοδοσία των στρατιωτικών
δικαστηρίων, αναδιαρθρώνουν το συνταγµατικό δικαστήριο, διευρύνουν τη σύνθεση του
ανώτατου συµβουλίου δικαστών και δηµόσιων κατηγόρων, καθιστώντας το περισσότερο
αντιπροσωπευτικό σε ολόκληρο το δικαστικό σύστηµα, ενισχύουν τα συνδικαλιστικά
δικαιώµατα στον δηµόσιο τοµέα, θέτουν τις βάσεις για τη λήψη ειδικών µέτρων όσον αφορά
την προστασία των δικαιωµάτων των γυναικών και των παιδιών, διασφαλίζουν την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προβλέπουν το δικαίωµα προσφυγής
4
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σε συνήγορο του πολίτη, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτόν τη νοµική βάση για τη
δηµιουργία του θεσµού του συνήγορου του πολίτη.
Οι συνταγµατικές τροποποιήσεις αποτελούν σηµαντικό βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ωστόσο, για να ενισχυθεί η στήριξη της συνταγµατικής µεταρρύθµισης, απαιτείται ευρεία
δηµόσια διαβούλευση στην οποία θα συµµετέχουν όλα τα πολιτικά κόµµατα και η κοινωνία
των πολιτών, µε την πλήρη δέσµευσή τους. Τώρα είναι θεµελιώδους σηµασίας να
διασφαλιστεί η σωστή εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων αυτών µε την κατάλληλη νοµοθεσία.
Ένα νέο σύνταγµα λαϊκού χαρακτήρα θα παρείχε στέρεα βάση για περαιτέρω ενίσχυση της
δηµοκρατίας στην Τουρκία, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα κριτήρια
προσχώρησης στην ΕΕ.
Όσον αφορά τα θεµελιώδη δικαιώµατα, η ελευθερία της έκφρασης και των µέσων
ενηµέρωσης πρέπει να ενισχυθεί νόµω και έργω στην Τουρκία. Εξακολουθούν να υπάρχουν
ορισµένες ελλείψεις κατά την άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας. Πρέπει επίσης να
σηµειωθεί πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώµατα των γυναικών και την ισότητα των φύλων,
καθώς και τη διασφάλιση όλων των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων. Το «δηµοκρατικό
άνοιγµα» που αποβλέπει κυρίως στην αντιµετώπιση του κουρδικού ζητήµατος έχει αποφέρει
περιορισµένα µόνο αποτελέσµατα. Η ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ασία έχει επιδεινωθεί,
µε τις νέες απόπειρες της τροµοκρατικής οργάνωσης PKK/Kongra-Gel. Όσον αφορά την
καταπολέµηση της διαφθοράς παρατηρείται κάποια πρόοδος.
Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις προχώρησαν, αν και µε αργό ρυθµό, και έχουν εισέλθει σε
απαιτητικό στάδιο κατά το οποίο η Τουρκία πρέπει να επιτείνει της προσπάθειές της για την
εκπλήρωση των προϋποθέσεων που έχουν καθοριστεί. Αν προχωρήσει στην εκπλήρωση των
κριτηρίων αξιολόγησης και των απαιτήσεων που καθορίζονται στο διαπραγµατευτικό
πλαίσιο, η Τουρκία θα κατορθώσει να επισπεύσει τον ρυθµό των διαπραγµατεύσεων. Κατά
τους επόµενους µήνες, η Τουρκία θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα κεφάλαια της
πολιτικής ανταγωνισµού, των δηµόσιων συµβάσεων και της κοινωνικής πολιτικής και
απασχόλησης.
Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας δραστηριοποιείται περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή
των γειτονικών της χωρών. Το γεγονός αυτό είναι πλεονέκτηµα για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
εφόσον αναπτυχθεί συµπληρωµατικά µε τη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας και σε
συντονισµό µε την ΕΕ. Η Τουρκία έχει διατυπώσει ορισµένες προτάσεις για στενότερη
συνεργασία ΕΕ Τουρκίας στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής. Έχει σηµειωθεί τεράστια
πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις για µια συµφωνία επανεισδοχής µε την Τουρκία.
Η Τουρκία εξακολούθησε να εκφράζει δηµόσια την πολιτική της στήριξη για τις
διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ µεταξύ των ηγετών της
ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας για την εξεύρεση συνολικής λύσης του
Κυπριακού. Ωστόσο, δεν υπήρξε πρόοδος όσον αφορά την εξοµάλυνση των διµερών σχέσεων
µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Η Τουρκία δεν εφάρµοσε πλήρως το πρόσθετο πρωτόκολλο
της συµφωνίας σύνδεσης και δεν εξάλειψε όλα τα εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των
εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των περιορισµών στις απευθείας µεταφορικές
συνδέσεις µε την Κύπρο. Είναι επιτακτικά αναγκαίο να εκπληρώσει η Τουρκία την
υποχρέωσή της για την πλήρη και αµερόληπτη εφαρµογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου και
να προχωρήσει προς την εξοµάλυνση των διµερών σχέσεων µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Η
ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί την πρόοδο για τα ζητήµατα που
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καλύπτονται από τη δήλωση της 21ης Σεπτεµβρίου 2005, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 2006 και του ∆εκεµβρίου 2009. Αν δεν υπάρξει πρόοδος, η
Επιτροπή συνιστά να διατηρηθούν τα ισχύοντα από το 2006 µέτρα της ΕΕ, τα οποία θα
επηρεάζουν συνεχώς τη συνολική πορεία των διαπραγµατεύσεων.
Η Τουρκία πρέπει να επιτείνει τις προσπάθειές της για να επιλύσει τα διµερή ζητήµατα που
εκκρεµούν µε τους γείτονές της, ιδίως τις συνοριακές διαφορές. Παρατηρείται νέα
κινητοποίηση για τη βελτίωση των σχέσεων µε την Ελλάδα. Η Ελλάδα προέβη σε πολλές
επίσηµες καταγγελίες για συνεχείς παραβιάσεις του εναερίου χώρου της από την Τουρκία,
µεταξύ άλλων για τις πτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Η Ελλάδα προέβη επίσης σε
καταγγελίες για παραβιάσεις των χωρικών υδάτων της. Τα πρωτόκολλα που υπεγράφησαν το
2009 για την εξοµάλυνση των σχέσεων µε την Αρµενία δεν έχουν κυρωθεί.
4.3. Έναρξη της ενταξιακής διαδικασίας της Ισλανδίας
Η ενταξιακή διαδικασία της Ισλανδίας έχει αρχίσει. Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις
ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2010, µετά τη σύσταση της Επιτροπής στη γνώµη του Φεβρουαρίου
2010 και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ιουνίου. Η αναλυτική εξέταση του
κεκτηµένου της ΕΕ µε την Ισλανδία είναι έτοιµη να αρχίσει. Η Ισλανδία δικαιούται πλέον
βοήθειας δυνάµει του ΜΠΒ, η οποία παρέχεται µε σκοπό να υποστηρίξει τις προσπάθειες της
χώρας να προετοιµαστεί πλήρως για την προσχώρησή της στην ΕΕ.
Σηµειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος για την περαιτέρω βελτίωση του νοµικού πλαισίου που
διέπει τις συγκρούσεις συµφερόντων και τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων. Οι
κανόνες που διέπουν τον διορισµό των δικαστών έχουν τροποποιηθεί µε σκοπό να ενισχυθεί
ακόµη περισσότερο η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήµατος. Έχουν σηµειωθεί σηµαντικά
βήµατα προς την οικονοµική σταθεροποίηση. Πραγµατοποιήθηκε πρόοδος όσον αφορά την
εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών και την αποκατάσταση του δηµοσιονοµικού
συστήµατος. Το πρόγραµµα του ∆ΝΤ διεξάγεται απρόσκοπτα, αλλά εξακολουθούν να
υπάρχουν οικονοµικές αβεβαιότητες και προκλήσεις. Η Ισλανδία θα πρέπει να εκπληρώσει
τις υφιστάµενες υποχρεώσεις, όπως τις υποχρεώσεις που έχει επισηµάνει η Εποπτεύουσα
Αρχή της ΕΖΕΣ (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.
Απαιτούνται σηµαντικές προσπάθειες ούτως ώστε να ενηµερωθούν δεόντως οι Ισλανδοί
πολίτες για τις συνέπειες της προσχώρησης στην ΕΕ.
5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, η Επιτροπή καταλήγει στα ακόλουθα συµπεράσµατα και
συστάσεις:
1.

EL

Η διεύρυνση εδραιώνει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Είναι προς το
στρατηγικό συµφέρον της ΕΕ να προωθήσει τη διαδικασία διεύρυνσης, σύµφωνα
µε τις αρχές και τις προϋποθέσεις που έχουν συµφωνηθεί και µε βάση την
ανανεωµένη συναίνεση για τη διεύρυνση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
∆εκεµβρίου 2006 Η επιτυχία της διεύρυνσης εξαρτάται από την αποφασιστική
πολιτική δέσµευση όλων των ενδιαφεροµένων. Η διεύρυνση πρέπει να διατηρήσει
την αξιοπιστία της για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι χώρες που επιθυµούν να
προσχωρήσουν στην ΕΕ πρέπει να είναι δεόντως προετοιµασµένες, µε την
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εκπλήρωση αυστηρών προϋποθέσεων, και να έχουν σαφή και συγκεκριµένη
ευρωπαϊκή προοπτική, µόλις εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις αυτές.

EL

2.

Η διαδικασία διεύρυνσης διευκολύνει την επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ
σε πολυάριθµους τοµείς, βασικούς για την οικονοµική ανάκαµψη και τη βιώσιµη
ανάπτυξη, όπως στον τοµέα της κανονιστικής σύγκλισης και της εσωτερικής αγοράς,
στον τοµέα της ενέργειας, των µεταφορών, της προστασίας του περιβάλλοντος και
των προσπαθειών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, καθώς και για την
προώθηση της ασφάλειας στην ΕΕ.

3.

Η Επιτροπή θα ενισχύσει περαιτέρω την παρακολούθηση των µακροοικονοµικών
πολιτικών των χωρών της διεύρυνσης, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις νέες εξελίξεις
της οικονοµικής διακυβέρνησης στην ΕΕ. Η Επιτροπή αναµένει από τις χώρες αυτές
να προωθήσουν τις µεταρρυθµίσεις που συνδέονται µε την ΕΕ και να βελτιώσουν το
επιχειρηµατικό κλίµα, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτόν στην υπέρβαση της
οικονοµικής κρίσης και στην επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης. H Επιτροπή θα συνδέσει
τις χώρες της διεύρυνσης µε πρωτοβουλίες που λαµβάνονται στο επίπεδο της ΕΕ για
να επιτύχει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Καλεί τις χώρες αυτές
να ενσωµατώσουν τους στόχους της στρατηγικής 2020 στις εθνικές πολιτικές τους
προτεραιότητες, να συµµετέχουν σε περιφερειακές οµάδες πολιτικής για να
επανεξετάζουν κατά τακτά διαστήµατα τα αποτελέσµατα των µεταρρυθµίσεων
αυτών και να καθορίζουν, ενδεχοµένως, ειδικούς περιφερειακούς στόχους.

4.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις χώρες της διεύρυνσης να προσπαθήσουν να βελτιώσουν
τις συνθήκες διαβίωσης των ευάλωτων οµάδων, ιδίως µε την κοινωνική και
οικονοµική ενσωµάτωση των Ροµ, και είναι αποφασισµένη να τις βοηθήσει στην
προσπάθεια αυτή.

5.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να δίνει προτεραιότητα στη µεταρρύθµιση του
δικαστικού συστήµατος και της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και στην καταπολέµηση
του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς και θα ενισχύσει περαιτέρω τον
διάλογο σχετικά µε το κράτος δικαίου µε τις χώρες της διεύρυνσης. Οι
περισσότερες χώρες της διεύρυνσης πρέπει να σηµειώσουν σηµαντική πρόοδο για
την εδραίωση του κράτους δικαίου και, ειδικότερα, να δηµιουργήσουν αξιόπιστο
ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος
και της διαφθοράς.

6.

Η ελευθερία της έκφρασης και των µέσων ενηµέρωσης εξακολουθεί να αποτελεί
πηγή ανησυχίας στις περισσότερες χώρες της διεύρυνσης και τα προβλήµατα που
έχουν επισηµανθεί πρέπει να επιλυθούν κατά προτεραιότητα. Η πρόοδος στον τοµέα
αυτό είναι θεµελιώδους σηµασίας και θα παρακολουθείται στενά από την Επιτροπή,
η οποία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών και να αξιοποιεί πλήρως τον µηχανισµό της για την κοινωνία των πολιτών.

7.

Η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Τα ∆υτικά Βαλκάνια έχουν σηµειώσει σηµαντική
πρόοδο στον τοµέα αυτόν, η οποία δεν πρέπει να υπονοµευθεί από τις αποκλίνουσες
απόψεις για το Κοσσυφοπέδιο. Το Συµβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας πρέπει να
συγκεντρωθεί στην εφαρµογή της στρατηγικής του µε βάση τα αποτελέσµατα.
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8.

Σηµαντικότατη πρόοδος σηµειώθηκε όσον αφορά την ελευθέρωση των
θεωρήσεων. Έχει καταργηθεί η υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και της
Σερβίας. Η υποχρέωση αυτή θα καταργηθεί σύντοµα και για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
και την Αλβανία, µε βάση στοιχεία που αποδεικνύουν σαφώς ότι οι χώρες αυτές
έχουν επίσης εκπληρώσει τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι ενδιαφερόµενες χώρες πρέπει
να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να ενηµερώσουν τους πολίτες τους
σχετικά µε την εµβέλεια και τους περιορισµούς του καθεστώτος απαλλαγής από τις
θεωρήσεις, να ελέγχουν στενότερα την εφαρµογή του και, ενδεχοµένως, να
λαµβάνουν τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα.

9.

Τα διµερή ζητήµατα πρέπει να επιλυθούν από τα ενδιαφερόµενα µέρη, µε πνεύµα
καλής γειτονίας και σε συνάρτηση µε τα συνολικά συµφέροντα της ΕΕ. Τα διµερή
αυτά ζητήµατα δεν θα πρέπει να παρεµποδίσουν τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Η
ΕΕ είναι έτοιµη να διευκολύνει την αναζήτηση λύσεων και να υποστηρίξει τις
σχετικές πρωτοβουλίες. Έχει έρθει πλέον η στιγµή να εξαλειφθεί στην περιοχή αυτή
η κληρονοµιά των παλαιότερων συγκρούσεων, µε την αξιοποίηση των πρόσφατων
θετικών αποτελεσµάτων υπέρ της συµφιλίωσης. Οι σχέσεις καλής γειτονίας
παραµένουν θεµελιώδους σηµασίας.

10.

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι τα κεφάλαια διαπραγµάτευσης για τα οποία έχουν
ολοκληρωθεί οι τεχνικές προετοιµασίες θα πρέπει να ανοίξουν ή να κλείσουν
προσωρινά µε βάση το σχετικό κεκτηµένο, σύµφωνα µε τα διαπραγµατευτικά
πλαίσια και µε την επιφύλαξη των µέτρων που θα εγκρίνει το Συµβούλιο. Είναι προς
όφελος της ΕΕ να αρχίσει διαπραγµατεύσεις για τα προβληµατικά κεφάλαια από τα
πρώτα ήδη στάδια των διαπραγµατεύσεων, ιδίως για το κεφάλαιο που αφορά το
δικαστικό σύστηµα και τα θεµελιώδη δικαιώµατα, το οποίο απαιτεί τη δηµιουργία
πειστικού και αξιόπιστου ιστορικού επιδόσεων και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να
συµπεριληφθεί µεταξύ των κεφαλαίων που θα κλείσουν τελευταία.

11.

Η προενταξιακή βοήθεια αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής διεύρυνσης
και έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την εκπλήρωση των προτεραιοτήτων που
επισηµαίνονται στις εταιρικές σχέσεις και στις εκθέσεις προόδου. Οι δικαιούχες
χώρες πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους να χρησιµοποιούν µε
αποτελεσµατικότητα τα κεφάλαια της ΕΕ.

12.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να συνεργαστούν µε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ
για να επιτρέψουν στους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία της
διεύρυνσης και να την υποστηρίξουν, καθώς και να εξηγήσουν µε ποιο τρόπο µπορεί
η διαδικασία αυτή να µας βοηθήσει να επιτύχουµε τους κοινούς µας στόχους. Η
Επιτροπή έχει αναλάβει να βελτιώσει τη ροή αντικειµενικών πληροφοριών σχετικά
µε τη διαδικασία διεύρυνσης, οι οποίες παρουσιάζονται µε απλό τρόπο, µε τη
βοήθεια των διαφόρων µέσων επικοινωνίας που είναι διαθέσιµα σήµερα.

13.

Η Κροατία έχει σηµειώσει ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση των
κριτηρίων προσχώρησης και οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις έχουν φθάσει στο
τελικό στάδιο. Η πλήρης συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την
πρώην Γιουγκοσλαβία εξακολουθεί να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
πρόοδο της Κροατίας καθ’ όλη την ενταξιακή διαδικασία, σύµφωνα µε το πλαίσιο
διαπραγµατεύσεων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διαπραγµατεύσεις θα πρέπει να
ολοκληρωθούν µόλις εκπληρώσει η Κροατία τα τελευταία κριτήρια αξιολόγησης
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που έχουν καθοριστεί για το κλείσιµο των κεφαλαίων, ιδίως στον τοµέα του
δικαστικού συστήµατος και των θεµελιωδών δικαιωµάτων, καθώς και της
καταπολέµησης της διαφθοράς, ούτως ώστε να µην χρειαστεί η ΕΕ να καταφύγει σε
µηχανισµό συνεργασίας και επαλήθευσης µετά την προσχώρηση. Η Επιτροπή θα
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο της Κροατίας στον τοµέα του δικαστικού
συστήµατος και των θεµελιωδών δικαιωµάτων και θα προβεί σε απολογισµό της
κατάστασης κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011.
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14.

Η Τουρκία συνέχισε τη διαδικασία πολιτικής µεταρρύθµισης, ιδίως µε τη
µεταρρύθµιση του συντάγµατός της. Απαιτούνται περαιτέρω αποτελέσµατα όσον
αφορά τα θεµελιώδη δικαιώµατα, το «δηµοκρατικό άνοιγµα» και τη συµµετοχή
όλων των ενδιαφεροµένων στη µεταρρυθµιστική διαδικασία. Η εγγύηση της
ελευθερίας της έκφρασης στην πράξη είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οι ενταξιακές
διαπραγµατεύσεις έχουν προχωρήσει, αν και µε αργό ρυθµό. Αν η Τουρκία
προχωρήσει στην εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης και των προϋποθέσεων
που έχουν καθοριστεί στο διαπραγµατευτικό πλαίσιο, θα κατορθώσει να επισπεύσει
τον ρυθµό των διαπραγµατεύσεων. Είναι επιτακτικά αναγκαίο να εκπληρώσει η
Τουρκία την υποχρέωσή της για την πλήρη και αµερόληπτη εφαρµογή του
πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συµφωνία σύνδεσης και να προχωρήσει προς την
εξοµάλυνση των διµερών σχέσεων µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Η ΕΕ θα
εξακολουθήσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί την πρόοδο ως προς τα ζητήµατα
που περιλαµβάνονται στη δήλωση της 21ης Σεπτεµβρίου 2005, σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου, καθώς και τα συµπεράσµατα του ∆εκεµβρίου 2006
και του ∆εκεµβρίου 2009. Αν δεν υπάρξει πρόοδος, η Επιτροπή συνιστά να
διατηρηθούν τα ισχύοντα από το 2006 µέτρα της ΕΕ, τα οποία θα επηρεάζουν
συνεχώς τη συνολική πρόοδο των διαπραγµατεύσεων.

15.

Όσον αφορά το κυπριακό ζήτηµα, οι ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της
τουρκοκυπριακής κοινότητας συνεχίζουν τις διαπραγµατεύσεις για την εξεύρεση
συνολικής λύσης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. H Επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειές
τους και παρέχει τεχνικές συµβουλές για θέµατα αρµοδιότητας της ΕΕ. Καλεί τους
ηγέτες αµφοτέρων των κοινοτήτων να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για να
ολοκληρώσουν το συντοµότερο δυνατό και µε επιτυχία τις συνοµιλίες και καλεί εκ
νέου την Τουρκία να συµβάλει µε συγκεκριµένα µέτρα στη συνολική λύση του
Κυπριακού.

16.

Η ενταξιακή διαδικασία της Ισλανδίας έχει αρχίσει. Μετά τη σύσταση της
Επιτροπής στη γνώµη του Φεβρουαρίου 2010 και την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Ιουνίου, οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις άρχισαν τον Ιούλιο του
2010 και η αναλυτική εξέταση του κεκτηµένου της ΕΕ µε την Ισλανδία είναι έτοιµη
να ξεκινήσει. Η Ισλανδία θα πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όπως τις
υποχρεώσεις που έχει επισηµάνει η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ (ΕΑΕ) στο
πλαίσιο της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. Απαιτούνται
σηµαντικές προσπάθειες ούτως ώστε να ενηµερωθούν δεόντως οι Ισλανδοί πολίτες
για τις συνέπειες της προσχώρησης στην ΕΕ.

17.

Η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας εξακολουθεί να πληροί
σε ικανοποιητικό βαθµό τα πολιτικά κριτήρια. Έχει σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος
στους κυριότερους µεταρρυθµιστικούς τοµείς, αν και µε άνισο ρυθµό. Απαιτούνται
ιδίως προσπάθειες όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις του δικαστικού συστήµατος και
της δηµόσιας διοίκησης. Η Επιτροπή συνιστά εκ νέου στην ΕΕ να ανοίξει τις
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ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας. Η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς και η εξεύρεση
αµοιβαίως αποδεκτής λύσης µέσω διαπραγµατεύσεων για το ζήτηµα της ονοµασίας,
υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, είναι θεµελιώδους σηµασίας.
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18.

Στις γνώµες που υιοθέτησε σήµερα, η Επιτροπή συνιστά να ανοίξουν οι ενταξιακές
διαπραγµατεύσεις µε το Μαυροβούνιο και την Αλβανία, µόλις επιτύχουν οι χώρες
αυτές τον απαιτούµενο βαθµό συµµόρφωσης µε τα κριτήρια προσχώρησης που
καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993. Ειδικότερα,
το Μαυροβούνιο και η Αλβανία πρέπει να εκπληρώσουν τις ειδικές βασικές
προτεραιότητες που καθορίζονται στις αντίστοιχες γνώµες. Η Επιτροπή συνιστά στο
Συµβούλιο να χορηγήσει στο Μαυροβούνιο το καθεστώς της υποψήφιας χώρας.
Προτρέπει την Αλβανία να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να παγιώσει την
πρόοδο που έχει σηµειώσει µέχρι σήµερα. Οι εκθέσεις παρακολούθησης της
Επιτροπής σχετικά µε τις δύο αυτές χώρες, που περιλαµβάνονται στη δέσµη
διεύρυνσης που θα υποβληθεί το 2011, θα εξετάσουν ιδίως την εφαρµογή των
βασικών προτεραιοτήτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν για να αρχίσουν οι
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις.

19.

Η Σερβία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ τον ∆εκέµβριο του 2009 και, τον
Οκτώβριο του 2010, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει τη γνώµη της.
Η Σερβία εξακολούθησε να εφαρµόζει το πρόγραµµα πολιτικών µεταρρυθµίσεών
της και να δηµιουργεί ιστορικό επιδόσεων για την εφαρµογή της ενδιάµεσης
συµφωνίας. Βρίσκεται σε καλή θέση για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της
ΣΣΣ. Η Σερβία έχει λάβει σηµαντικά µέτρα για τη συµφιλίωση στην περιοχή.
Απαιτούνται επιπλέον προσπάθειες για τη µεταρρύθµιση του δικαστικού
συστήµατος και της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς. Η Σερβία εξακολούθησε να
συνεργάζεται µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία.
Ωστόσο, οι δύο τελευταίοι υπόδικοι στο ICTY εξακολουθούν να διαφεύγουν τη
σύλληψη. Η πλήρης συνεργασία µε το ∆ικαστήριο παραµένει θεµελιώδης
προϋπόθεση για την προσχώρηση στην ΕΕ, όπως καθορίζεται στα συµπεράσµατα
του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2010. Η Σερβία πρέπει να επιδείξει πιο
εποικοδοµητική στάση έναντι της συµµετοχής του Κοσσυφοπεδίου στο
περιφερειακό εµπόριο και την περιφερειακή συνεργασία. Πρέπει να ενισχυθεί η
συνεργασία µε την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους
δικαίου (EULEX) στο βόρειο τµήµα του Κοσσυφοπεδίου.

20.

Μετά την έκδοση του ψηφίσµατος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, η
ΕΕ θα διευκολύνει τη διαδικασία διαλόγου µεταξύ του Βελιγραδίου και της
Πρίστινα µε σκοπό την προώθηση της συνεργασίας, την επίτευξη προόδου στην
πορεία προς την ΕΕ και τη βελτίωση της ζωής του πληθυσµού.

21.

Στο Κοσσυφοπέδιο, η διαδικασία αποκέντρωσης έχει προχωρήσει σηµαντικά και η
συνεργασία µε την EULEX έχει αυξηθεί. Η κυβέρνηση βελτίωσε την ικανότητα
εφαρµογής του ευρωπαϊκού προγράµµατος για το Κοσσυφοπέδιο και για την
πολιτική µεταρρύθµισής του. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές
προκλήσεις όσον αφορά το κράτος δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της
µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος, καθώς και
όσον αφορά την καταπολέµηση της διαφθοράς, του οργανωµένου εγκλήµατος και
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Ο διάλογος και η
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συµφιλίωση µεταξύ των κοινοτήτων, καθώς και η προστασία και η ενσωµάτωση των
µειονοτήτων, ιδίως των Κοσοβάρων, εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας.
Οι αρχές της χώρας πρέπει να διασφαλίσουν εποικοδοµητική προσέγγιση όσον
αφορά τη συµµετοχή του Κοσσυφοπεδίου στα φόρουµ περιφερειακής συνεργασίας,
ούτως ώστε να συµβαδίσουν µε τις εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο.
Η Επιτροπή υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που περιγράφονται στην ανακοίνωση που
εξέδωσε για το Κοσσυφοπέδιο τον Οκτώβριο του 2009, σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 2009. Η Επιτροπή εκφράζει την
ικανοποίησή της για την πρόσφατη πρόοδο του Κοσσυφοπεδίου στον τοµέα της
νοµοθεσίας για την επανεισδοχή, µε την επεξεργασία σχεδίου δράσης για την
επανένταξη των επαναπατριζόµενων, στο οποίο χορηγήθηκαν οι απαιτούµενοι
πόροι. Εάν το σχέδιο εξακολουθήσει να εφαρµόζεται, η Επιτροπή αναλαµβάνει να
αρχίσει σύντοµα διάλογο για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Η Επιτροπή
βοηθά το Κοσσυφοπέδιο να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την
ενδεχόµενη σύναψη εµπορικής συµφωνίας µε την ΕΕ. Μόλις το Κοσσυφοπέδιο
εκπληρώσει τις σχετικές απαιτήσεις, η Επιτροπή θα προτείνει διαπραγµατευτικές
οδηγίες για εµπορική συµφωνία. Η Επιτροπή θα προτείνει να επιτραπεί στο
Κοσσυφοπέδιο να συµµετάσχει στα σχετικά προγράµµατα της Ένωσης, όπως το
πρόγραµµα η «Ευρώπη για τους πολίτες» και το πρόγραµµα «Πολιτισµός». Η
Επιτροπή θα προτείνει διαπραγµατευτικές οδηγίες για τη σύναψη συµφωνίαςπλαισίου προς τον σκοπό αυτόν.
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22.

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει να σχηµατίσει κυβέρνηση που θα προσηλωθεί στο
ευρωπαϊκό µέλλον της χώρας και θα επισπεύσει τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις. Η
Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα πρέπει να λάβει επειγόντως τα πρώτα µέτρα για να
ευθυγραµµίσει το σύνταγµά της µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων (ΕΣΑ∆) και για να βελτιώσει τη λειτουργία των θεσµών της. Η χώρα
πρέπει να είναι σε θέση να θεσπίζει, να εφαρµόζει και να επιβάλλει του νόµους και
τους κανόνες της ΕΕ. Όσον αφορά τις διεθνείς υποχρεώσεις, είναι θεµελιώδους
σηµασίας να εκπληρωθούν οι στόχοι και οι προϋποθέσεις που καθορίστηκαν για το
κλείσιµο του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου (OHR). Η ΕΕ θα ενισχύσει την
παρουσία της για να βοηθήσει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να εφαρµόσει του στόχους του
προγράµµατος της ΕΕ.

23.

Συνολικά, οι εκθέσεις προόδου του 2010 φανερώνουν ότι η διαδικασία διεύρυνσης
της ΕΕ προχωρεί µε ρυθµό που υπαγορεύεται σε µεγάλο βαθµό από την
αποδεδειγµένη ικανότητα των ενδιαφεροµένων χωρών να αναλάβουν τις
υποχρεώσεις προσχώρησης. Προς τον σκοπό αυτόν, απαιτούνται διαρκείς
µεταρρυθµίσεις, καθώς και πειστικές και αξιόπιστες νοµοθετικές και θεσµικές
προσαρµογές. Όταν οι ενδιαφερόµενες χώρες εκπληρώσουν τα κριτήρια που έχουν
καθοριστεί, και ιδίως τα κριτήρια που συνδέονται µε τη δηµοκρατία, το κράτος
δικαίου, τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις ελευθερίες, η ΕΕ είναι αποφασισµένη να
συνεργαστεί µε αυτές για να προχωρήσει στα επόµενα στάδια της διαδικασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Συµπεράσµατα και συστάσεις των Γνωµών της Επιτροπής σχετικά µε τις αιτήσεις
προσχώρησης του Μαυροβουνίου και της Αλβανίας
Μαυροβούνιο
Το Μαυροβούνιο σηµείωσε πρόοδο κατά την εκπλήρωση των κριτηρίων που καθόρισε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993 και τα οποία συνίστανται στη σταθερότητα
των θεσµών που εγγυώνται τη δηµοκρατία, στο κράτος δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώµατα,
στον σεβασµό και στην προστασία των µειονοτήτων, καθώς και των προϋποθέσεων της
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Ωστόσο, απαιτούνται πολλές ακόµη
προσπάθειες.
Όσον αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, το Μαυροβούνιο έχει επιτύχει εν µέρει τη
µακροοικονοµική σταθερότητα. Ωστόσο, για να γίνει λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς,
όπως καθορίστηκε το 1993 από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης, το Μαυροβούνιο
πρέπει να αντιµετωπίσει τα εσωτερικά και εξωτερικά ελλείµµατα, καθώς και τις υφιστάµενες
αδυναµίες, ιδίως στον δηµοσιονοµικό τοµέα και όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς
εργασίας, και να ενισχύσει το κράτος δικαίου. Για να µπορεί να αντιµετωπίσει µεσοπρόθεσµα
τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης, το
Μαυροβούνιο πρέπει να ενισχύσει την υλική υποδοµή και το ανθρώπινο δυναµικό του, καθώς
και να συνεχίσει να εφαρµόζει διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
Οι επιδόσεις του Μαυροβουνίου κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάµει της
Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης είναι γενικά θετικές.
Μεσοπρόθεσµα, το Μαυροβούνιο θα είναι σε θέση να αναλάβει τις υποχρεώσεις του µέλους
στους περισσότερους τοµείς του κεκτηµένου, εφόσον συνεχιστεί η διαδικασία εναρµόνισης
και καταβληθούν σηµαντικές και εντατικές περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί η
εφαρµογή και η επιβολή της νοµοθεσίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε τοµείς όπως η
ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, η νοµοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας, η
γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, η ασφάλεια των τροφίµων, η κτηνιατρική και
φυτοϋγειονοµική πολιτική, η αλιεία, οι στατιστικές, η κοινωνική πολιτική και η απασχόληση,
η περιφερειακή πολιτική και ο συντονισµός των διαρθρωτικών µέσων, το δικαστικό σύστηµα
και τα θεµελιώδη δικαιώµατα, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η ασφάλεια και ο
δηµοσιονοµικός έλεγχος. Πλήρης συµµόρφωση µε το κεκτηµένο στον τοµέα του
περιβάλλοντος µπορεί να επιτευχθεί µόνο µακροπρόθεσµα και θα απαιτήσει υψηλότερα
επίπεδα επενδύσεων. Οι προσπάθειες στον τοµέα αυτόν πρέπει να επισπευσθούν.
Η προσχώρηση του Μαυροβουνίου αναµένεται να έχει περιορισµένο συνολικό αντίκτυπο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα επηρεάσει την ικανότητα της τελευταίας να διατηρήσει
και να εµβαθύνει την ανάπτυξη της.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διαπραγµατεύσεις για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα
πρέπει να αρχίσουν µε το Μαυροβούνιο µόλις επιτύχει η χώρα τον απαιτούµενο βαθµό
συµµόρφωσης µε τα κριτήρια προσχώρησης και, ιδίως, µε τα πολιτικά κριτήρια της
Κοπεγχάγης, τα οποία απαιτούν τη σταθερότητα των θεσµών που εγγυώνται κυρίως το
κράτος δικαίου. Εν προκειµένω, το Μαυροβούνιο πρέπει ειδικότερα να εκπληρώσει τις
ακόλουθες βασικές προτεραιότητες:
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– να βελτιώσει το νοµοθετικό πλαίσιο για τις εκλογές σύµφωνα µε τις συστάσεις που έχουν
υποδείξει το Γραφείο των ∆ηµοκρατικών Θεσµών και των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του
ΟΑΣΕ και η Επιτροπή της Βενετίας· να ενισχύσει τον νοµοθετικό και εποπτεύοντα ρόλο
του Κοινοβουλίου·
– να ολοκληρώσει βασικά στάδια της µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης, µεταξύ των
οποίων συµπεριλαµβάνονται τροποποιήσεις των γενικών διοικητικών διαδικασιών και του
νόµου περί δηµοσίων και κρατικών υπαλλήλων, η ενίσχυση της αρχής διαχείρισης
ανθρώπινων πόρων και του κρατικού ελεγκτικού οργανισµού, µε σκοπό τη βελτίωση του
επαγγελµατισµού και της αποπολιτικοποίησης της δηµόσιας διοίκησης, και η ενίσχυση
διαφανούς και αξιοκρατικής προσέγγισης όσον αφορά τις προσλήψεις και τις προαγωγές·
– να ενισχύσει το κράτος δικαίου, ιδίως µε αποπολιτικοποιηµένες και αξιοκρατικές
προσλήψεις των µελών των δικαστικών και εισαγγελικών συµβουλίων και των δηµόσιων
κατηγόρων, καθώς και να ενισχύσει την ανεξαρτησία, την αυτονοµία, την
αποτελεσµατικότητα και τη λογοδοσία των δικαστών και εισαγγελέων·
– να βελτιώσει το νοµικό πλαίσιο για την καταπολέµηση της διαφθοράς και να εφαρµόσει τη
στρατηγική της κυβέρνησης για την καταπολέµηση της διαφθοράς και το κυβερνητικό
σχέδιο δράσης· να δηµιουργήσει σταθερό ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά τις
πρωτόβουλες έρευνες, διώξεις και καταδικαστικές αποφάσεις σε περιπτώσεις διαφθοράς
σε όλα τα επίπεδα·
– να ενισχύσει τον αγώνα κατά του οργανωµένου εγκλήµατος µε βάση την αξιολόγηση των
απειλών και προδραστικές έρευνες, αυξηµένη συνεργασία µε περιφερειακούς και
ενωσιακούς εταίρους, αποτελεσµατική επεξεργασία των πληροφοριών σε ποινικά θέµατα
και ενίσχυση του δυναµικού για την επιβολή του νόµου και τον συντονισµό· να αναπτύξει
σταθερό ιστορικό επιδόσεων στον τοµέα αυτόν·
– να ενισχύσει την ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης, ιδίως ευθυγραµµίζοντας τη νοµολογία
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για τη δυσφήµιση και να
ενισχύσει τη συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών·
– να εφαρµόσει το νοµικό και πολιτικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων, σύµφωνα µε τα
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα· να εγγυηθεί το νοµικό καθεστώς των µετατοπισθέντων,
ιδίως των Ροµ, των Ασκαλί και των Αιγυπτίων, και να διασφαλίσει τον σεβασµό των
δικαιωµάτων τους. Τούτο συµπεριλαµβάνει και την υιοθέτηση και εφαρµογή βιώσιµης
στρατηγικής για το κλείσιµο του καταυλισµού Konik.
Το Μαυροβούνιο προτρέπεται να συνεχίσει την εποικοδοµητική του συµµετοχή στην
περιφερειακή συνεργασία και στη σύσφιγξη των διµερών σχέσεων µε τις γειτονικές χώρες.
Τα εκκρεµή διµερή ζητήµατα πρέπει να αντιµετωπιστούν. Η ΣΣΣ πρέπει να εξακολουθήσει
να εφαρµόζεται απρόσκοπτα· στη συνάρτηση αυτή, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
αντιµετώπιση των κενών που έχουν εντοπιστεί σε τοµείς όπως οι κρατικές ενισχύσεις και η
διαµετακοµιστική κυκλοφορία. Επιπλέον, η Επιτροπή παροτρύνει ιδιαίτερα τη χώρα να
εξακολουθήσει να ενισχύει τη διοικητική της ικανότητα σε όλους τους τοµείς. Ιδιαίτερες
προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα και την
αµεροληψία της κρατικής διοίκησης σε ευαίσθητους τοµείς, όπως στον τοµέα της προστασίας
του περιβάλλοντος. Οι περιπτώσεις άσκησης βίας και εκφοβισµού κατά δηµοσιογράφων και
ακτιβιστών ΜΚΟ πρέπει να διώκονται ανελλιπώς. Πρέπει επίσης να αντιµετωπιστούν τα
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ζητήµατα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και της κακής µεταχείρισης και των συνθηκών
φυλάκισης που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα.
Με βάση την πρόοδο που έχει σηµειωθεί µέχρι σήµερα, η Επιτροπή συνιστά στο Συµβούλιο
να χορηγήσει στο Μαυροβούνιο το καθεστώς υποψήφιας χώρας.
Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων δυνάµει του
θεσµικού πλαισίου της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και θα συνεχίσει τις
υποστηρικτικές της προσπάθειες µε τον µηχανισµό χρηµατοδότησης IPA. Η Επιτροπή θα
υποβάλει έκθεση σχετικά µε την πρόοδο του Μαυροβουνίου στη δέσµη διεύρυνσης του 2011.
Η έκθεση αυτή θα εστιάζεται ιδίως στην εφαρµογή των βασικών προτεραιοτήτων που πρέπει
να αντιµετωπιστούν µε σκοπό την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.
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Αλβανία
Η Αλβανία σηµείωσε πρόοδο κατά την εκπλήρωση των κριτηρίων που καθόρισε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993 και τα οποία συνίστανται στη σταθερότητα
των θεσµών που εγγυώνται τη δηµοκρατία, στο κράτος δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώµατα,
στον σεβασµό και στην προστασία των µειονοτήτων, καθώς και των προϋποθέσεων της
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Ωστόσο, απαιτούνται πολλές επιπλέον
προσπάθειες.
Όσον αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, η Αλβανία έχει επιτύχει εν µέρει τη µακροοικονοµική
σταθερότητα. Ωστόσο, για να γίνει λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς, όπως καθορίστηκε
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993, η Αλβανία πρέπει να ενισχύσει
περαιτέρω τη διακυβέρνηση, να βελτιώσει τις επιδόσεις της αγοράς εργασίας, να εξασφαλίσει
την αναγνώριση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας και να ενισχύσει το κράτος δικαίου. Για να
µπορεί να αντιµετωπίσει µεσοπρόθεσµα τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της
αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης, η Αλβανία πρέπει να ενισχύσει την υλική υποδοµή και το
ανθρώπινο δυναµικό της, καθώς και να συνεχίσει να εφαρµόζει διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις.
Οι επιδόσεις της Αλβανίας κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της δυνάµει της
Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης είναι γενικά θετικές.
Μεσοπρόθεσµα, η Αλβανία θα είναι σε θέση να αναλάβει τις υποχρεώσεις του µέλους στους
περισσότερους τοµείς του κεκτηµένου, εφόσον συνεχιστεί η διαδικασία εναρµόνισης και
καταβληθούν σηµαντικές και εντατικές περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί η
εφαρµογή και η επιβολή της νοµοθεσίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε τοµείς όπως η
ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, η νοµοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας, η
κοινωνία της πληροφορίας και τα µέσα ενηµέρωσης, η γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, η
ασφάλεια των τροφίµων, η κτηνιατρική και φυτοϋγειονοµική πολιτική, η αλιεία, η πολιτική
των µεταφορών, η κοινωνική πολιτική και η απασχόληση, η περιφερειακή πολιτική και ο
συντονισµός των διαρθρωτικών µέσων, το δικαστικό σύστηµα και τα θεµελιώδη δικαιώµατα,
η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η ασφάλεια και ο δηµοσιονοµικός έλεγχος. Πλήρης
συµµόρφωση µε το κεκτηµένο στον τοµέα του περιβάλλοντος µπορεί να επιτευχθεί µόνο
µακροπρόθεσµα και θα απαιτήσει πολύ υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων. Οι προσπάθειες
στον τοµέα αυτόν θα πρέπει να επισπευσθούν.
Η προσχώρηση της Αλβανίας αναµένεται να έχει περιορισµένο συνολικό αντίκτυπο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα επηρεάσει την ικανότητα της τελευταίας να διατηρήσει και να
εµβαθύνει την ανάπτυξη της.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διαπραγµατεύσεις για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα
πρέπει να αρχίσουν µε την Αλβανία µόλις επιτύχει η χώρα τον απαιτούµενο βαθµό
συµµόρφωσης µε τα κριτήρια προσχώρησης και, ιδίως, µε τα πολιτικά κριτήρια της
Κοπεγχάγης, τα οποία απαιτούν τη σταθερότητα των θεσµών που εγγυώνται κυρίως τη
δηµοκρατία και το κράτος δικαίου. Εν προκειµένω, η Αλβανία πρέπει ειδικότερα να
εκπληρώσει τις ακόλουθες βασικές προτεραιότητες:
– να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία του Κοινοβουλίου βάσει ενός εποικοδοµητικού και
συνεχούς πολιτικού διαλόγου µεταξύ όλων των πολιτικών κοµµάτων·
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– να ψηφίσει τους νόµους που εκκρεµούν και απαιτούν ενισχυµένη πλειοψηφία στο
Κοινοβούλιο·
– να διορίσει τον συνήγορο του πολίτη και να διασφαλίσει εύτακτη ακρόαση και διαδικασία
ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο για τους διορισµούς στο Συνταγµατικό και το Ανώτατο
∆ικαστήριο·
– να βελτιώσει το νοµοθετικό πλαίσιο για τις εκλογές σύµφωνα µε τις συστάσεις του
Γραφείου των ∆ηµοκρατικών Θεσµών και των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΑΣΕ·
– να διασφαλίσει τη διεξαγωγή των εκλογών σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα·
– να ολοκληρώσει βασικά στάδια της µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης, µεταξύ των
οποίων συµπεριλαµβάνονται τροποποιήσεις του νόµου δηµοσίων υπαλλήλων, καθώς και η
ενίσχυση του υπουργείου δηµόσιας διοίκησης, ούτως ώστε να ενισχυθούν ο
επαγγελµατισµός και η αποπολιτικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και η
διαφάνεια και η αξιοκρατία στις προσλήψεις και τις προαγωγές·
– να ενισχύσει το κράτος δικαίου µε τη θέσπιση και εφαρµογή µεταρρυθµιστικής
στρατηγικής για τον δικαστικό τοµέα, εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία, την
αποτελεσµατικότητα και τη λογοδοσία των δικαστικών θεσµών·
– να εφαρµόσει τη στρατηγική της κυβέρνησης για την καταπολέµηση της διαφθοράς και το
κυβερνητικό σχέδιο δράσης, να εξαλείψει τα εµπόδια στις έρευνες, ιδίως όσον αφορά τους
δικαστές, τους υπουργούς και τους βουλευτές, να αναπτύξει σταθερό ιστορικό επιδόσεων
όσον αφορά τις προδραστικές έρευνες, διώξεις και καταδικαστικές αποφάσεις σε
περιπτώσεις διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα·
– να ενισχύσει τον αγώνα κατά του οργανωµένου εγκλήµατος µε βάση την αξιολόγηση των
απειλών και προδραστικές έρευνες, αυξηµένη συνεργασία µε περιφερειακούς και
ενωσιακούς εταίρους και καλύτερο συντονισµό των οργάνων επιβολής του νόµου. Να
αναπτύξει σταθερό ιστορικό επιδόσεων στον τοµέα αυτόν·
– να επεξεργαστεί, να θεσπίσει και να εφαρµόσει εθνική στρατηγική και σχέδιο δράσης για
τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας κατόπιν ευρείας διαβούλευσης µε τους ενδιαφεροµένους και
λαµβανοµένης υπόψη της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Η
στρατηγική αυτή θα πρέπει να καλύπτει τις διαδικασίες απόδοσης, αποζηµίωσης και
νοµιµοποίησης·
– να λάβει συγκεκριµένα µέτρα για να ενισχύσει την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, ιδίως των γυναικών, των παιδιών και των Ροµ, καθώς και να εφαρµόσει
αποτελεσµατικά τις πολιτικές για την καταπολέµηση των διακρίσεων·
– να λάβει πρόσθετα µέτρα για να βελτιώσει τη µεταχείριση των κρατούµενων στα
αστυνοµικά τµήµατα, κατά την προσωρινή κράτηση και στις φυλακές, να ενισχύσει τη
δικαστική παρακολούθηση των υποθέσεων κακής µεταχείρισης και να βελτιώσει την
εφαρµογή των συστάσεων του συνηγόρου του πολίτη στον τοµέα αυτόν.
Η Αλβανία προτρέπεται να συνεχίσει την εποικοδοµητική της συµµετοχή στην περιφερειακή
συνεργασία και στη σύσφιγξη των διµερών σχέσεων µε τις γειτονικές χώρες. Η ΣΣΣ πρέπει
να εξακολουθήσει να εφαρµόζεται απρόσκοπτα· στη συνάρτηση αυτή, πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των προθεσµιών για τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.
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Επιπλέον, η Επιτροπή παροτρύνει ιδιαίτερα τη χώρα να εξακολουθήσει να ενισχύει τη
διοικητική της ικανότητα σε όλους τους τοµείς. Η συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών
πρέπει να αναβαθµιστεί. Η Αλβανία πρέπει να χορηγήσει κατάλληλους πόρους για να
διασφαλίσει την αποτελεσµατική λειτουργία των θεσµών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να
αναβαθµίσει τις προσπάθειές της στον τοµέα της προστασίας των µειονοτήτων Είναι
αναγκαίο να ισχυροποιηθούν η ελευθερία και η ανεξαρτησία των µέσων ενηµέρωσης, και να
αντιµετωπιστούν οι πολιτικές επιρροές που υπερισχύουν στον τοµέα αυτόν.
Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων δυνάµει του
θεσµικού πλαισίου της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και θα συνεχίσει τις
υποστηρικτικές της προσπάθειες µε τον µηχανισµό χρηµατοδότησης ΜΠΒ. Η Επιτροπή θα
υποβάλει έκθεση σχετικά µε την πρόοδο της Αλβανίας στη δέσµη διεύρυνσης 2011. Η
έκθεση αυτή θα εστιάζεται ιδίως στην εφαρµογή των βασικών προτεραιοτήτων που πρέπει να
αντιµετωπιστούν ούτως ώστε να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγµάτευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Συµπεράσµατα των εκθέσεων προόδου για την Κροατία, την πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Κοσσυφοπέδιο, την
Τουρκία και την Ισλανδία
Κροατία
Η Κροατία συνεχίζει να πληροί τα πολιτικά κριτήρια. Σηµειώθηκε πρόοδος σε πολλούς
τοµείς, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα του κράτους δικαίου. Ωστόσο, οι προσπάθειες
πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν ακόµη περισσότερο, ιδίως στον τοµέα της δικαστικής
και διοικητικής µεταρρύθµισης, της καταπολέµησης της διαφθοράς και του οργανωµένου
εγκλήµατος, του σεβασµού και της προστασίας των µειονοτήτων καθώς και της επιστροφής
των προσφύγων.
Η δηµοκρατία και το κράτος δικαίου ενισχύθηκαν περαιτέρω. Η κυβέρνηση και το
κοινοβούλιο συνέχισαν να λειτουργούν αποτελεσµατικά. Ωστόσο, η ικανότητα του
κοινοβουλίου να ελέγχει τη νοµοθετική διαδικασία χρειάζεται ενίσχυση. Η δικαστική
µεταρρύθµιση συνεχίστηκε, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές προκλήσεις, ιδίως
σε σχέση µε τη δικαστική αποτελεσµατικότητα, την ανεξαρτησία και τη λογοδοσία.
Σηµειώθηκε περιορισµένη πρόοδος στον τοµέα της µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης. Η
νοµοθεσία για τις γενικές διοικητικές διαδικασίες ετέθη σε ισχύ και θεσπίστηκε στρατηγική
ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων καθώς και σχέδιο δράσης για τη δηµόσια διοίκηση.
Εντούτοις, η δηµόσια διοίκηση εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναµίες, µεταξύ άλλων,
πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, πολιτικοποίηση και ελλιπή διαχείριση των ανθρώπινων
πόρων. Για να επιτευχθούν απτά αποτελέσµατα, απαιτούνται ισχυρότερη πολιτική δέσµευση
και βελτίωση του συντονισµού µεταξύ των βασικών συµµετεχόντων σε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Συνεχίστηκε η δικαστική µεταρρύθµιση. Ο φόρτος των εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων
µειώθηκε και ενισχύθηκε η ανεξαρτησία του δικαστικού τοµέα µέσω τροπολογιών του
συντάγµατος. Ωστόσο, αναµένονται ακόµη τα βασικά προσδοκώµενα αποτελέσµατα της
διαδικασίας µεταρρύθµισης. Εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά την
εφαρµογή διαφανών κριτηρίων για το διορισµό δικαστών και εισαγγελέων, την περαιτέρω
µείωση του φόρτου των εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων, τη βραδύτητα των διαδικασιών
και την εκτέλεση των αποφάσεων. Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος στο χειρισµό των
υποθέσεων των εγκληµάτων πολέµου, µεταξύ άλλων και της αναθεώρησης των αµφίβολων
δικαστικών αποφάσεων της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, η ατιµωρησία εξακολουθεί να
αποτελεί πρόβληµα, ιδίως για εγκλήµατα πολέµου µε θύµατα σερβικής εθνότητας, πολλά από
τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί κατάλληλα.
Ικανοποιητική πρόοδος σηµειώθηκε στην καταπολέµηση της διαφθοράς. Η εφαρµογή και ο
συνολικός συντονισµός των προσπαθειών για την πάταξη της διαφθοράς βελτιώθηκαν. Η
υπηρεσία για την καταπολέµηση της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος συνέχισε
να είναι δραστήρια και απήγγειλε κατηγορίες σε ορισµένες σηµαντικές υποθέσεις. Ο αριθµός
των δικαστικών αποφάσεων αυξήθηκε. Το δικαίωµα πρόσβασης των δηµόσιων φορέων σε
πληροφορίες συµπεριελήφθη στο σύνταγµα. Ωστόσο, εξακολουθεί να επικρατεί διαφθορά σε
πολλούς τοµείς. Οι νοµικές και διοικητικές δοµές που αναβαθµίστηκαν πρόσφατα πρέπει
ακόµη να δοκιµαστούν πλήρως στην πράξη, ιδίως η ικανότητα των δικαστηρίων να
διαχειρίζονται τον αυξανόµενο αριθµό και την πολυπλοκότητα των υποθέσεων. Πρέπει
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ακόµη να δηµιουργηθεί ιστορικό των αποτελεσµατικών ερευνών, διώξεων και δικαστικών
αποφάσεων, ιδίως για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου. Μικρή προόδος σηµειώθηκε
όσον αφορά την αποτροπή συγκρούσεων συµφερόντων. Στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για
την πρόσβαση στις πληροφορίες σηµειώθηκε περιορισµένη βελτίωση. Όσον αφορά τη
χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και των προεκλογικών εκστρατειών, εξακολουθούν
να υπάρχουν ελλείψεις.
Σχετική πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της
προστασίας των µειονοτήτων. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων διασφαλίζεται
στο σύνολό της αλλά παραµένουν ορισµένες σηµαντικές προκλήσεις από την άποψη της
εφαρµογής. Όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, έχει αρχίσει ουσιαστική
µεταρρύθµιση του συστήµατος διοικητικής δικονοµίας. Παρέχεται πλέον δωρεάν νοµική
βοήθεια χρηµατοδοτούµενη από το κράτος. Εντούτοις, οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες και
το γενικό επίπεδο της παρεχόµενης βοήθειας είναι χαµηλό. Όσον αφορά το σωφρονιστικό
σύστηµα, έχουν ληφθεί νοµοθετικά µέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές µέσω
της προβλεπόµενης καθιέρωσης συστήµατος δικαστικής επιτήρησης. Οι φυλακές
εξακολουθούν να είναι υπερπλήρεις και να παρέχουν ανεπαρκή υγειονοµική προστασία.
Όσον αφορά την κακοµεταχείριση, ο συνήγορος του πολίτη συνέχισε να λαµβάνει
καταγγελίες σχετικά µε την υπερβολική χρήση βίας εκ µέρους της αστυνοµίας.
Η ελευθερία της έκφρασης, συµπεριλαµβανοµένων της ελευθερίας και του πλουραλισµού των
µέσων ενηµέρωσης, προβλέπεται από το νόµο και γίνεται γενικά σεβαστή. Ωστόσο, εκδότες
και δηµοσιογράφοι συνεχίζουν να αναφέρουν ότι υφίστανται πολιτικές πιέσεις. Παραµένουν
τα προβλήµατα σχετικά µε την ανεξαρτησία των τοπικών µέσων ενηµέρωσης.
Όσον αφορά τα δικαιώµατα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, σηµειώθηκε
περιορισµένη πρόοδος. Η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν άλλαξε σηµαντικά
και το επίπεδο της ανεργίας των γυναικών παραµένει υψηλό. Όσον αφορά τα δικαιώµατα των
παιδιών, ο συνήγορος του παιδιού δραστηριοποιήθηκε περισσότερο όσον αφορά την
προώθηση και την προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών. Εντούτοις, ο φορέας αυτός δεν
διαθέτει ακόµη τους κατάλληλους πόρους για να εκτελεί πλήρως το καθήκον του.
Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος στον τοµέα των κοινωνικά ευάλωτων οµάδων και των ατόµων
µε αναπηρίες. Η ικανότητα του γραφείου του συνηγόρου του πολίτη για τα άτοµα µε
αναπηρίες ενισχύθηκε, ιδίως από την άποψη της επέκτασης της αντιπροσώπευσης στις
περιφέρειες. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης σχετικά µε τα δικαιώµατα στον τοµέα
της κοινωνικής πρόνοιας, της υγειονοµικής περίθαλψης και των συντάξεων. Τα κριτήρια για
τον καθορισµό των δικαιωµάτων δεν εφαρµόζονται πάντα και οι νοµοθετικές διατάξεις για τη
ρύθµιση ειδικών δικαιωµάτων είναι αποσπασµατικές. Η µετάβαση από την ιδρυµατική
µέριµνα σε υπηρεσίες µέριµνας σε επίπεδο κοινότητας προχωρεί µε βραδύ ρυθµό.
Ελήφθησαν ορισµένα µέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά το νέο νόµο
κατά των διακρίσεων. Εντούτοις, οι αρχές και οι πολίτες έχουν περιορισµένη γνώση του
πεδίου εφαρµογής του, ενώ µόνον ένας µικρός αριθµός καταγγελιών για διακρίσεις έφτασαν
ως το δικαστήριο. Σχετική πρόοδος σηµειώθηκε σε σχέση µε τη νοµοθεσία για τα εγκλήµατα
µίσους, αν και η εφαρµογή της βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.
Σχετική πρόοδος σηµειώθηκε σε σχέση µε το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων
και των πολιτιστικών δικαιωµάτων. Τα των θέµατα µειονοτήτων έχουν αποκτήσει µεγαλύτερη
σηµασία σε ένα πλαίσιο βελτιωµένων σχέσεων στην περιοχή, ιδίως µεταξύ της Κροατίας και
της Σερβίας. Οι συνταγµατικές διατάξεις για τις µειονότητες ενισχύθηκαν. Η µειονότητα των
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Ροµ συνέχισε να προσελκύει την προσοχή µε βελτιώσεις ιδίως στην προσχολική εκπαίδευση.
Το επίπεδο της διαθέσιµης χρηµατοδότησης για τις οργανώσεις των µειονοτήτων µειώθηκε
πολύ λίγο, παρά τα µέτρα οικονοµικής λιτότητας. Εντούτοις, οι µειονότητες εξακολουθούν να
αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα. Η Κροατία πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνει το πνεύµα
ανεκτικότητας έναντι της σερβικής µειονότητας. Η Κροατία πρέπει επίσης να λάβει
κατάλληλα µέτρα για την προστασία των ατόµων που είναι θύµατα απειλών ή διακρίσεων,
πράξεων εχθρότητας ή βίας. Η µειονότητα των Ροµ αντιµετωπίζει ακόµη ιδιαίτερα δύσκολες
συνθήκες διαβίωσης, ενώ παραµένουν οι προκλήσεις στους τοµείς της εκπαίδευσης, της
κοινωνικής προστασίας, της υγειονοµικής περίθαλψης, της απασχόλησης και της πρόσβασης
σε προσωπικά έγγραφα. Οι µειονότητες συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν δυσκολίες στον τοµέα
της απασχόλησης, τόσο από την άποψη της υποεκπροσώπησης στην κρατική διοίκηση, το
δικαστικό τοµέα και την αστυνοµία, όσο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Σχετική πρόοδος σηµειώθηκε σε σχέση µε τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες συνέχισαν να
επιστρέφουν στην Κροατία. Συνεχίστηκε η παροχή στέγης στους πρώην κατόχους
δικαιωµάτων κατοχής και µίσθωσης. Εγκρίθηκε ένα αναθεωρηµένο σχέδιο δράσης για την
επιτάχυνση της εφαρµογής των καθυστερηµένων κυβερνητικών σχεδίων στέγασης του 2009,
µε σκοπό την πλήρη υλοποίησή τους το 2011. Πραγµατοποιήθηκε σχετική πρόοδος στην
ανοικοδόµηση των κατεστραµµένων κατοικιών. Η σηµαντική συσσώρευση των προσφυγών
κατά των απορριφθεισών αιτήσεων για βοήθεια ανοικοδόµησης µειώθηκε. Η εφαρµογή της
απόφασης για την έγκριση των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων συνεχίστηκε. Εντούτοις, η
πρόοδος για την επίτευξη των στόχων του 2009 για τη στέγαση ήταν αργή. Πρέπει να
διεκπεραιωθούν πολλές χιλιάδες αιτήσεις στέγασης και να διατεθούν οικιστικές µονάδες
στους πρόσφυγες που επιστρέφουν. Παραµένουν σε εκκρεµότητα πολλές προσφυγές για
ανοικοδόµηση κατοικιών. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη δηµιουργία των
αναγκαίων συνθηκών για τη µόνιµη επιστροφή των προσφύγων.
Όσον αφορά τα περιφερειακά θέµατα και τις διεθνείς υποχρεώσεις, η Κροατία συνεχίζει
να συνεργάζεται µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Η ειδική
οµάδα εργασίας που συστάθηκε από την κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει το έργο της για να
εντοπίσει ή να αποφασίσει για την τύχη των απωλεσθέντων εγγράφων για τα πυροβόλα τα
οποία ζητήθηκαν από το γραφείο του εισαγγελέα του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την
πρώην Γιουγκοσλαβία. Νέα ώθηση δόθηκε στη διαδικασία της δήλωσης του Σαράγεβο που
ακολούθησε τη συνάντηση υπουργών η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Βελιγράδι, το Μάρτιο
του 2010. Το γεγονός αυτό συγκέντρωσε γύρω από το ίδιο τραπέζι τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
την Κροατία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, οι οποίες αποφάσισαν να συνεργαστούν για να
αποσαφηνίσουν τις στατιστικές για τους πρόσφυγες. Οι χώρες αυτές δεσµεύτηκαν επίσης να
εργαστούν για την εξεύρεση λύσεων σε ορισµένα εκκρεµή θέµατα έως το τέλος του έτους.
Η Κροατία συνέχισε να συµµετέχει ενεργά σε περιφερειακές πρωτοβουλίες,
συµπεριλαµβανοµένων της διαδικασίας συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, του
Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της
Κεντρικής Ευρώπης. Ο πρόεδρος της Κροατίας υιοθέτησε µία προδραστική προσέγγιση όσον
αφορά την περιφερειακή συνεργασία. Οι διµερείς σχέσεις µε άλλες χώρες της διεύρυνσης και
τα γειτονικά κράτη µέλη της ΕΕ συνεχίζουν να αναπτύσσονται, µεταξύ άλλων, και µε τη
Σερβία. Οι σχέσεις µε τη Σλοβενία βελτιώθηκαν µε την υπογραφή της συµφωνίας για τη
διεθνή διαιτησία των συνόρων.
Η οικονοµία της Κροατίας επλήγη σοβαρά από την παγκόσµια οικονοµική και
χρηµατοπιστωτική κρίση. Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009, στη χώρα σηµειώθηκε ύφεση
και δεν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ανάκαµψης έως τα µέσα του 2010. Η ανεργία, το δηµόσιο
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έλλειµµα και το χρέος αυξήθηκαν σηµαντικά. Το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε περαιτέρω και
παραµένει το αδύνατο σηµείο της οικονοµίας. Οι πολιτικές της κεντρικής τράπεζας
διατήρησαν τη νοµισµατική σταθερότητα και ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας αντεπεξήλθε στην
κρίση σχετικά καλά.
Όσον αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, η Κροατία αποτελεί λειτουργούσα οικονοµία της
αγοράς. Αναµένεται ότι η Κροατία θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις ανταγωνιστικές
πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης, µε την προϋπόθεση ότι θα
εφαρµόσει το συνολικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων προκειµένου να µειώσει τις
διαρθρωτικές αδυναµίες της.
Η ευρεία πολιτική συναίνεση σχετικά µε τους βασικούς άξονες οικονοµίας της αγοράς
διατηρήθηκε. Το πρόγραµµα για την ανάκαµψη της οικονοµίας έδωσε στην οικονοµική
πολιτική ένα µεσοπρόθεσµο προσανατολισµό. Τα οφέλη του προγράµµατος για την ανάπτυξη
και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα εξαρτώνται από την αποτελεσµατική εφαρµογή του.
∆εδοµένων των υφιστάµενων περιορισµών, η µακροοικονοµική πολιτική αποδείχθηκε
συνολικά κατάλληλη για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσµιας οικονοµικής και
χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Η νοµισµατική πολιτική επέτυχε να διατηρήσει τη
συναλλαγµατική ισοτιµία και τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα µετριάζοντας ταυτόχρονα
τις πιέσεις ρευστότητας. Το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών µειώθηκε λόγω της ύφεσης και
οι πληθωριστικές πιέσεις υποχώρησαν περαιτέρω. Ο τραπεζικός τοµέας παρέµεινε ανθεκτικός
στους κλυδωνισµούς.
Εντούτοις, οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις προχώρησαν γενικά µε πολύ βραδύ ρυθµό,
τουλάχιστον όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση και την αναδιάρθρωση των ζηµιογόνων
επιχειρήσεων. Η αγορά εργασίας παρέµεινε άκαµπτη σε πολύ µεγάλο βαθµό µε χαµηλή
απασχόληση και ποσοστά συµµετοχής που µειώθηκαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της
ύφεσης. Στο δηµοσιονοµικό τοµέα, οι αρχές κατέβαλαν περιορισµένες προσπάθειες για να
περιορίσουν το αυξανόµενο έλλειµµα και να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα των
δηµοσίων δαπανών. Οι κοινωνικές µεταβιβάσεις παρέµειναν υψηλές και ανεπαρκώς
στοχοθετηµένες και ένας µεγάλος αριθµός κρατικών επιχειρήσεων συνέχισε να λαµβάνει
κρατική στήριξη µέσω άµεσων και έµµεσων επιδοτήσεων και εγγυήσεων. Για την επίτευξη
της µεσοπρόθεσµης δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, µία από τις κύριες προκλήσεις παραµένει
η βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαδικασίας και πειθαρχίας και η ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων δαπανών. Το επενδυτικό κλίµα εξακολούθησε να
διέπεται από υπερβολικό αριθµό ρυθµίσεων και εισφορών υπέρ τρίτων.
Η Κροατία βελτίωσε την ικανότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του µέλους. Η
προετοιµασία για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της ΕΕ συνέχισε να προχωρεί
ικανοποιητικά και η εναρµόνιση µε τους κανόνες της ΕΕ στους περισσότερους τοµείς είναι
επίσης αρκετά ικανοποιητική. Στους περισσότερους τοµείς σηµειώθηκε περαιτέρω πρόοδος,
συµπεριλαµβανοµένων και των κεφαλαίων εκείνων όπου το επίπεδο της εναρµόνισης είναι
ήδη υψηλό. Πρέπει να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες σε ορισµένους τοµείς για να
ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα που είναι αναγκαία για την ορθή εφαρµογή του κεκτηµένου.
Ικανοποιητική πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των
εµπορευµάτων και η εναρµόνιση µε το κεκτηµένο σε αυτό το κεφάλαιο έχει προχωρήσει.
Εντούτοις, χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση της
πιστότητας, τη µετρολογία και την επιτήρηση της αγοράς. Η Κροατία πρέπει να ολοκληρώσει
την εναρµόνιση µε το κεκτηµένο και να ενισχύσει την ικανότητα εφαρµογής. Αναφέρεται
ικανοποιητική πρόοδος στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων και η νοµική
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εναρµόνιση έχει επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό. Χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για
να ενισχυθεί, ιδίως, ο συντονισµός των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης.
Έχει σηµειωθεί πρόοδος στον τοµέα του δικαιώµατος εγκατάστασης και της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά την αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών
προσόντων και τις ταχυδροµικές υπηρεσίες. Η συνολική εναρµόνιση µε το κεκτηµένο είναι
ικανοποιητική. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να ολοκληρωθεί η εναρµόνιση, ιδίως
στον τοµέα της αµοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων και για τη µεταφορά
της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας.
Περαιτέρω πρόοδος σηµειώθηκε στην εναρµόνιση µε το κεκτηµένο στον τοµέα της ελεύθερης
κυκλοφορίας των κεφαλαίων. Χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για να ολοκληρωθεί η
ελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και για να παγιωθεί η επιβολή της νοµοθεσίας
καταστολής της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
Αναφέρεται ικανοποιητική πρόοδος στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων, ιδίως στη
βελτίωση της ικανότητας των βασικών ενδιαφεροµένων να συντονίζουν και να εφαρµόζουν
την πολιτική των δηµοσίων συµβάσεων. Πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η ικανότητα για
αποτελεσµατική εφαρµογή του νόµου σε όλα τα επίπεδα του συστήµατος δηµοσίων
συµβάσεων.
Αναφέρεται σχετική πρόοδος στο κεφάλαιο για το εταιρικό δίκαιο. Η εναρµόνιση µε το
κεκτηµένο προχωρεί. Χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες στον τοµέα του λογιστικού
ελέγχου.
Αναφέρεται πρόοδος στον τοµέα του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας. Η εναρµόνιση µε το
κεκτηµένο έφτασε σε πολύ υψηλό επίπεδο και αναφέρεται πρόοδος στην εφαρµογή του.
Συνολικά, η γνώση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να αυξηθεί.
Σηµαντική πρόοδος επετεύχθη στην πολιτική ανταγωνισµού, ιδίως όσον αφορά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγωνισµού για την αναδιάρθρωση των ναυπηγείων. Γενικά,
επετεύχθη ικανοποιητικό επίπεδο εναρµόνισης. Εντούτοις, απαιτούνται ακόµη περαιτέρω
προσπάθειες για να θεσπιστούν σχέδια αναδιάρθρωσης που είναι σύµφωνα µε το κεκτηµένο
σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για τα ναυπηγεία που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, για να
βελτιωθεί η εφαρµογή της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των συµπράξεων από την αρχή
του ανταγωνισµού της Κροατίας και να βελτιωθεί περαιτέρω η διοικητική της ικανότητα,
ιδίως στον τοµέα της αντιµονοπωλιακής πολιτικής. Πρέπει να εναρµονιστεί ο κροατικός
νόµος περί ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών. Επίσης πρέπει να επικαιροποιηθούν τα εθνικά
σχέδια αναδιάρθρωσης για τη βιοµηχανία του χάλυβα.
Καταγράφεται σηµαντική πρόοδος όσον αφορά τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, τόσο όσον
αφορά την εναρµόνιση της νοµοθεσίας όσο και την ενίσχυση των διοικητικών πόρων.
Ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των εποπτικών αρχών.
Η Κροατία σηµείωσε σηµαντική πρόοδο στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφορίας και των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης και επέτυχε υψηλό επίπεδο εναρµόνισης µε το κεκτηµένο.
Εντούτοις, χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για να ενισχυθεί η ικανότητα των δύο εθνικών
ρυθµιστικών αρχών να εφαρµόζουν ορθά το νοµικό πλαίσιο. Πρέπει να συνεχιστεί η
ελευθέρωση όλων των τµηµάτων των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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Αναφέρεται ικανοποιητική πρόοδος στον τοµέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης,
ιδίως όσον αφορά τη σύσταση και την υλοποίηση του οργανισµού πληρωµών και του
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου καθώς και την κοινή οργάνωση αγοράς.
Εντούτοις, χρειάζονται σηµαντικές, συνεχείς προσπάθειες σε αυτούς τους βασικούς τοµείς
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Η Κροατία πρέπει επίσης να εναρµονίσει πλήρως το
σύστηµα γεωργικής στήριξης µε το κεκτηµένο. Επίσης, πρέπει να εναρµονίσει και να αυξήσει
την ικανότητα απορρόφησης για τα κεφάλαια αγροτικής ανάπτυξης.
Ικανοποιητική είναι η πρόοδος όσον αφορά την εναρµόνιση στον τοµέα της ασφάλειας των
τροφίµων, της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονοµικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τη θέσπιση και
εφαρµογή της δευτερογενούς νοµοθεσίας. Η µεταφορά του κεκτηµένου έχει προχωρήσει
ικανοποιητικά σε όλους τους τοµείς. Σηµαντική πρόοδος σηµειώθηκε µέσω της θέσπισης
εθνικών προγραµµάτων για τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων τροφίµων ζωικής
προέλευσης και ζωικών παραπροϊόντων. Απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για την
εφαρµογή του προγράµµατος, καθώς και για την ενίσχυση της διοικητικής και ελεγκτικής
ικανότητας και τη δηµιουργία συνοριακών σταθµών ελέγχου.
Η Κροατία σηµείωσε ικανοποιητική πρόοδο στην εναρµόνιση µε το κεκτηµένο στον τοµέα
της αλιείας. Οι προετοιµασίες για την εφαρµογή της αλιευτικής πολιτικής έχουν προχωρήσει
ικανοποιητικά. Η Κροατία πρέπει να βελτιώσει την εφαρµογή της νοµοθεσίας, ιδίως όσον
αφορά τη διαχείριση του στόλου, την επιθεώρηση και τον έλεγχο, καθώς και τη διαρθρωτική
πολιτική.
Περαιτέρω πρόοδος επετεύχθη στον τοµέα των µεταφορών. Συνολικά, το επίπεδο
εναρµόνισης είναι ικανοποιητικό. Ωστόσο, πρέπει να ολοκληρωθεί η εναρµόνιση στον τοµέα
της αεροπορίας. Χρειάζονται ακόµη σηµαντικές προσπάθειες για να εφαρµοστεί και να
επιβληθεί το κεκτηµένο.
Περαιτέρω πρόοδος επετεύχθη στο κεφάλαιο της ενέργειας, όπου το επίπεδο εναρµόνισης
είναι υψηλό. Ωστόσο, χρειάζεται να καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες για να αυξηθούν
η διοικητική ικανότητα και η ανεξαρτησία των ρυθµιστικών αρχών του τοµέα της ενέργειας.
Σηµειώθηκε πρόοδος στον τοµέα της φορολογίας, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργική
ικανότητα και τη µηχανοργάνωση. Η νοµοθεσία της Κροατίας στον τοµέα της άµεσης και
έµµεσης φορολογίας είναι σε µεγάλο βαθµό εναρµονισµένη µε το κεκτηµένο. Εντούτοις,
απαιτείται περαιτέρω εναρµόνιση, ιδίως στους τοµείς του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων
κατανάλωσης. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση των συστηµάτων πληροφορικής.
Περαιτέρω πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής,
όπου συνολικά η εναρµόνιση µε το κεκτηµένο είναι πλήρης.
Σχετικά µε τις στατιστικές, σηµειώθηκε ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό
των στατιστικών υποδοµών. Έχει επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο εναρµόνισης. Οι
προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν για να εναρµονιστούν πλήρως οι στατιστικές της
Κροατίας µε τις απαιτήσεις της ΕΕ.
Ικανοποιητική πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής και της
απασχόλησης. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµη ορισµένες ελλείψεις στην εναρµόνιση της
νοµοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τη µεταφορά των οδηγιών του εργατικού δικαίου, καθώς και
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στον τοµέα της καταπολέµησης των διακρίσεων και στον τοµέα της ισότητας των φύλων. Η
διοικητική ικανότητα απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση.
Η Κροατία σηµείωσε πρόοδο στους τοµείς των επιχειρήσεων και της βιοµηχανικής πολιτικής,
ιδίως όσον αφορά τις αρχές και τα µέσα της πολιτικής. Η εναρµόνιση µε το κεκτηµένο έχει
προχωρήσει πολύ. Πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες µε στόχο τη βελτίωση του
επιχειρηµατικού κλίµατος. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αναδιάρθρωση του
τοµέα του χάλυβα και, ιδίως, της ναυπηγικής βιοµηχανίας.
Η Κροατία σηµείωσε περαιτέρω πρόοδο στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων. Η
εναρµόνιση µε το κεκτηµένο έχει ολοκληρωθεί.
Ικανοποιητική πρόοδος σηµειώθηκε στην περιφερειακή πολιτική και το συντονισµό των
διαρθρωτικών µέσων, ιδίως στην προετοιµασία των στρατηγικών εγγράφων
προγραµµατισµού και στο σχεδιασµό των οργάνων και των µηχανισµών για την εφαρµογή
της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, την πρόσληψη και την κατάρτιση επιπλέον προσωπικού. Οι
προετοιµασίες της Κροατίας για την εφαρµογή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ έχουν
σηµειώσει σχετική πρόοδο. Η Κροατία πρέπει να ολοκληρώσει τις προετοιµασίες της
εστιάζοντας στην κατάρτιση σειράς ώριµων έργων και την απορρόφηση των κεφαλαίων.
Η Κροατία σηµείωσε ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά τη δικαιοσύνη και τα θεµελιώδη
δικαιώµατα. Η µεταρρύθµιση του τοµέα της δικαιοσύνης συνεχίστηκε µε τη θέσπιση νέας
νοµοθεσίας που ενισχύει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και µε την περαιτέρω µείωση των
συσσωρευµένων εκκρεµών υποθέσεων. Ωστόσο, η µεταρρύθµιση της δικαιοσύνης παραµένει
ένα ύψιστης σηµασίας έργο και υφίστανται ακόµη σηµαντικές προκλήσεις, ιδίως σε σχέση µε
την αποτελεσµατικότητα, την ανεξαρτησία και τη λογοδοσία. Οι προσπάθειες για την
καταπολέµηση της διαφθοράς εντάθηκαν µε ορισµένα θετικά αποτελέσµατα, αλλά η
διαφθορά εξακολουθεί να επικρατεί σε πολλούς τοµείς. Πρέπει να καταγραφούν οι
περιπτώσεις αποτελεσµατικών ερευνών, διώξεων και δικαστικών αποφάσεων, ιδίως για τη
διαφθορά σε υψηλά κλιµάκια. Πρέπει να ενισχυθούν τα προληπτικά µέτρα, όπως η βελτίωση
της διαφάνειας των δηµόσιων δαπανών. Η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων
ενισχύθηκε αλλά πρέπει να βελτιωθεί στην πράξη, ιδίως για τις µειονότητες και τους
πρόσφυγες.
Η Κροατία πραγµατοποίησε ουσιαστική πρόοδος στον τοµέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας
και της ασφάλειας. Το σύστηµα ασύλου βελτιώθηκε σηµαντικά, πρέπει όµως να δοθεί
προσοχή στην ενσωµάτωση των προσώπων στα οποία χορηγήθηκε προστασία στην Κροατία
και στην προστασία των ανηλίκων µεταξύ των παράνοµων µεταναστών. Σηµειώθηκε
ικανοποιητική πρόοδος στον τοµέα των θεωρήσεων. Ωστόσο, η εναρµόνιση µε το κεκτηµένο
για τις θεωρήσεις πρέπει να συνεχιστεί. Σηµειώθηκε πρόοδος στον τοµέα των εξωτερικών
συνόρων. Εντούτοις, πολλές πτυχές του σχεδίου δράσης για την ολοκληρωµένη διαχείριση
των συνόρων πρέπει να τροποποιηθούν και να προχωρήσει ο εκσυγχρονισµός του
εξοπλισµού. Σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας στις
αστικές και ποινικές υποθέσεις. Επίσης, συνεχίστηκε η πρόοδος στην πολιτική κατά των
ναρκωτικών.
Η πρόοδος στον τοµέα της επιστήµης και της έρευνας συνεχίστηκε, αλλά επιβραδύνθηκε λόγω
της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να
ενισχυθεί περαιτέρω η ερευνητική ικανότητα, να παρασχεθεί κατάρτιση και να αυξηθούν οι
επενδύσεις στην έρευνα από τη βιοµηχανία και τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Περαιτέρω πρόοδος σηµειώθηκε όσον αφορά το κεκτηµένο στον τοµέα της εκπαίδευσης και
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του πολιτισµού. Το επίπεδο της εναρµόνισης είναι ικανοποιητικό. Η Κροατία πρέπει να
συνεχίσει τις προσπάθειές της για να προετοιµαστεί για τη διαχείριση των προγραµµάτων
«∆ια βίου µάθηση» και «Νεολαία σε δράση».
Ικανοποιητική πρόοδος σηµειώθηκε στο κεφάλαιο για το περιβάλλον όσον αφορά τόσο την
εναρµόνιση όσο και την εφαρµογή της νοµοθεσίας. Η νοµική εναρµόνιση στον τοµέα της
ποιότητας του νερού, καθώς και, σε ορισµένο βαθµό, της κλιµατικής αλλαγής, πρέπει να
ολοκληρωθεί. Η εφαρµογή του οριζόντιου κεκτηµένου και η συνεργασία µε τις µη
κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του περιβάλλοντος πρέπει να
βελτιωθούν. Συνολικά, οι προετοιµασίες της Κροατίας πλησιάζουν στην ολοκλήρωση. Η
Κροατία πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τη διοικητική ικανότητα, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.
Σηµειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών και της
υγείας. Επετεύχθη ικανοποιητικό επίπεδο εναρµόνισης. Πρέπει να καταβληθούν έντονες
προσπάθειες για να ενισχυθεί περαιτέρω η διοικητική ικανότητα.
Η Κροατία σηµείωσε ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την τελωνειακή ένωση. Η
τελωνειακή νοµοθεσία της Κροατίας εναρµονίστηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό µε το κεκτηµένο.
Η Κροατία συνέχισε να προοδεύει στον τοµέα των ΤΠ, ιδίως στη διασύνδεση των
συστηµάτων πληροφορικής. Πρέπει να σηµειωθεί µεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά την άρση
των τελευταίων διαφορών που υφίστανται στη νοµοθεσία της Κροατίας, στην εφαρµογή της
στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς και στην προετοιµασία για τη διασύνδεση
των συστηµάτων πληροφορικής.
Σηµειώθηκε πρόοδος στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων. Η Κροατία προχώρησε στην
εναρµόνιση και συνεχίζει να συντονίζει και να ευθυγραµµίζει τις θέσεις της στα διεθνή
φόρουµ. Ωστόσο, η Κροατία πρέπει να φροντίσει να συµµορφώνεται πλήρως µε τις διεθνείς
υποχρεώσεις της όταν προσφεύγει σε ρήτρες ασφαλείας. Οι πόροι που διατίθενται στην
αναπτυξιακή πολιτική και την ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να αυξηθούν .
Η Κροατία σηµείωσε περαιτέρω πρόοδο στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής και της
πολιτικής ασφαλείας και άµυνας. Συνέχισε να συµµετέχει σε πολλές στρατιωτικές και
πολιτικές αποστολές της ΕΕ. Συνολικά, η Κροατία έφθασε σε υψηλό επίπεδο εναρµόνισης. Η
χώρα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την εφαρµογή και την επιβολή της νοµοθεσίας για τον
έλεγχο των όπλων, καθώς και να διασφαλίζει τη διαφάνεια όσον αφορά τις σχετικές µε αυτά
πληροφορίες.
Αναφέρεται πρόοδος στον τοµέα του δηµοσιονοµικού ελέγχου. Η ανεξαρτησία του κρατικού
ελεγκτικού οργανισµού ενισχύθηκε. Οι προσπάθειες πρέπει τώρα να εστιαστούν στη
βιωσιµότητα των µεταρρυθµίσεων. Οι φορείς που συµµετέχουν στη δοµή συντονισµού για
την καταπολέµηση της απάτης πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την
αποτελεσµατική εφαρµογή της στρατηγικής για την πάταξη της απάτης.
Περαιτέρω πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών
διατάξεων. Η θεσµική ικανότητα για την εφαρµογή των κανόνων για τους ίδιους πόρους
αναπτύχτηκε περαιτέρω. Η Κροατία έφτασε σε ικανοποιητικό επίπεδο εναρµόνισης µε το
κεκτηµένο καθώς και ικανότητας για την εφαρµογή του, µε εξαίρεση τις εισφορές ζάχαρης. Η
Κροατία πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω την ικανότητα συντονισµού της.
Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
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Η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας συνεχίζει να πληροί επαρκώς τα
πολιτικά κριτήρια. Μετά τις ουσιώδεις µεταρρυθµίσεις του 2009, πραγµατοποιήθηκε
περαιτέρω πρόοδος, αν και µε άνισο ρυθµό. Συνολικά, ο κυβερνών συνασπισµός είναι
σταθερός και υπάρχει συνεργασία µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων. Επετεύχθη σχετική
πρόοδος όσον αφορά τη µεταρρύθµιση του κοινοβουλίου, της αστυνοµίας, της δικαιοσύνης,
της δηµόσιας διοίκησης, του σεβασµού και της προστασίας των µειονοτήτων. Ωστόσο,
χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες στους περισσότερους τοµείς που έχουν σχέση µε τα
πολιτικά κριτήρια, ιδίως όσον αφορά τις σηµερινές σοβαρές ανησυχίες σε σχέση µε την
ανεξαρτησία του τοµέα της δικαιοσύνης, τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης και την
ελευθερία της έκφρασης στα µέσα ενηµέρωσης. Ο πολιτικός διάλογος πρέπει να ενισχυθεί.
Η συµφωνία-πλαίσιο της Οχρίδας παραµένει ουσιαστικό στοιχείο της δηµοκρατίας και του
κράτους δικαίου στη χώρα. Σηµειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την εφαρµογή του νόµου περί
γλωσσών, την αποκέντρωση και τη δίκαιη εκπροσώπηση. Απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες,
µέσω του διαλόγου, για να υλοποιηθούν οι στόχοι της συµφωνίας και να διασφαλιστεί η
πλήρης εφαρµογή της.
Σηµειώθηκε περαιτέρω πρόοδος στη µεταρρύθµιση του κοινοβουλίου. Θεσπίστηκαν
τροποποιήσεις των διαδικαστικών κανόνων οι οποίες διασφαλίζουν τα δικαιώµατα της
αντιπολίτευσης. Το κοινοβούλιο έλαβε µέτρα για να ενισχύσει τη θεσµική του ικανότητα,
ιδίως µέσω της ίδρυσης του κοινοβουλευτικού ινστιτούτου. Ωστόσο, ο διάλογος για τις
διεθνοτικές σχέσεις παρεµποδίστηκε διότι δεν κατέστη δυνατό να συναντώνται τακτικά οι
σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές.
Οι εταίροι που συµµετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισµό διατηρούν την εποικοδοµητική
συνεργασία τους. Ανέλαβαν την υποχρέωση να προβούν σε µεταρρυθµίσεις για να
προετοιµάσουν τη χώρα για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, απαιτείται
ενίσχυση του διαλόγου για θέµατα που αφορούν τις διεθνοτικές σχέσεις. Πρέπει να
καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για να προχωρήσει η διαδικασία αποκέντρωσης
σύµφωνα µε τη συµφωνία-πλαίσιο της Οχρίδας. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για τις ανάγκες
της τοπικής κυβέρνησης πρέπει να είναι περισσότερο διαφανές και δίκαιο. Η συνεργασία της
κυβέρνησης µε το εθνικό συµβούλιο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να αναπτυχτεί
περαιτέρω.
Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος όσον αφορά τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης. Θεσπίστηκε
ο νόµος για τους δηµόσιους υπαλλήλους. Ο νόµος για τις εσωτερικές υποθέσεις σχετικά µε τη
µεταρρύθµιση της αστυνοµίας ετέθη σε ισχύ και έχει θεσπιστεί το µεγαλύτερο µέρος της
νοµοθεσίας εφαρµογής του. Εντούτοις, απαιτούνται σηµαντικά περισσότερες προσπάθειες για
να διασφαλιστούν η διαφάνεια, ο επαγγελµατισµός και η ανεξαρτησία των δηµόσιων
υπηρεσιών. Υπήρξε αθέµιτη πολιτική ανάµειξη στις προσλήψεις και στις προαγωγές σε όλα
τα επίπεδα της δηµόσιας διοίκησης. Το νοµικό πλαίσιο πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, ιδίως
όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού µε αξιοκρατικά κριτήρια. Η διαδικασία
αντικατάστασης µεγάλου αριθµού προσωρινών θέσεων απασχόλησης από µόνιµες σε πολλές
περιπτώσεις δεν επέτρεψε ανταγωνιστικές και αξιοκρατικές προσλήψεις.
Σηµειώθηκε περιορισµένη πρόοδος στη δικαστική µεταρρύθµιση. Ενισχύθηκε η
αποτελεσµατικότητα των δικαστηρίων, µέσω της βελτίωσης της δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες για την ανεξαρτησία και την αµεροληψία του δικαστικού τοµέα
και δεν σηµειώθηκε περαιτέρω προόδος στη διασφάλιση ότι οι υφιστάµενες νοµικές διατάξεις
εφαρµόζονται στην πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σηµαντικό στις νέες προσλήψεις να δοθεί
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προτεραιότητα στους αποφοίτους της ακαδηµίας για την κατάρτιση των δικαστών και των
εισαγγελέων.
Πραγµατοποιήθηκε πρόοδος στον τοµέα της πολιτικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς.
∆ιενεργήθηκαν µεγάλης κλίµακας αστυνοµικές επιχειρήσεις στις οποίες έγινε χρήση ειδικών
ερευνητικών µέτρων. Ενώ το νοµοθετικό και θεσµικό πλαίσιο υπάρχει σε γενικές γραµµές,
πρέπει να ενισχυθεί το µητρώο των επιτυχών καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις
διαφθοράς σε υψηλά κλιµάκια. Οι υφιστάµενες διατάξεις για τις δηλώσεις περιουσιακών
στοιχείων, τη σύγκρουση συµφερόντων και τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων δεν
εφαρµόζονται αποτελεσµατικά. Πρέπει να διασφαλιστούν οι βασικοί πόροι της κρατικής
επιτροπής για την καταπολέµηση της διαφθοράς. Η διαφθορά επικρατεί ακόµη σε πολλούς
τοµείς και παραµένει σοβαρό πρόβληµα.
Το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την προστασία των
µειονοτήτων έχει δηµιουργηθεί και τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα γίνονται σεβαστά σε
γενικές γραµµές. Εντούτοις, πρέπει να εφαρµοστούν πλήρως οι υφιστάµενες νοµικές
εγγυήσεις.
To τµήµα ηµιανοιχτού τύπου της φυλακής Idrizovo, όπου επικρατούσαν απάνθρωπες και
ταπεινωτικές συνθήκες, έκλεισε. Ωστόσο, η στρατηγική για την αντιµετώπιση των υπόλοιπων
σοβαρών ελλείψεων που χαρακτηρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές προχωρεί
µε αργό ρυθµό. Η εποπτεία που ασκούν οι υπηρεσίες επιβολής του νόµου παραµένει
ανεπαρκής. Όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, υπάρχουν όλο και µεγαλύτερες
ανησυχίες για την πολιτική ανάµειξη στα µέσα ενηµέρωσης και για την αδικαιολόγητη πίεση
που ασκείται στους δηµοσιογράφους. Η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη
διαδικασία ανάπτυξης πολιτικών παραµένει περιορισµένη.
Ο συνήγορος του πολίτη συνέχισε να αποτελεί το κύριο εστιακό σηµείο για την προστασία
και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ο φόρτος εργασίας του αυξήθηκε κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Ωστόσο, το ποσοστό των συστάσεων που έγιναν δεκτές
από τους δηµόσιους φορείς µειώθηκε. Η εξουσία και οι πόροι του συνήγορου του πολίτη
πρέπει να ενισχυθούν.
Οι νοµικές διατάξεις για την προστασία των κοινωνικών και οικονοµικών δικαιωµάτων έχουν
θεσπιστεί σε µεγάλο βαθµό. Η εφαρµογή της στρατηγικής κατά της ενδοοικογενειακής βίας
συνεχίστηκε. Συµφωνήθηκε η σύνθεση του οικονοµικού και κοινωνικού συµβουλίου, οπότε
διευκολύνθηκε ο κοινωνικός διάλογος. Θεσπίστηκε νοµικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων.
Ωστόσο, ο σεξουαλικός προσανατολισµός ως αιτία διακρίσεων παρελήφθη. Πρέπει να
αναπτυχτεί µία στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες. Απαιτούνται επιπλέον
προσπάθειες για την εφαρµογή του νόµου για τη δικαιοσύνη των ανηλίκων και της σύµβασης
του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού.
Πραγµατοποιήθηκε πρόοδος στον τοµέα των πολιτιστικών δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων
των µειονοτήτων. Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος όσον αφορά τη δίκαιη εκπροσώπηση και η
κυβέρνηση έλαβε µέτρα για να προωθήσει τη διεθνοτική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Παρόλα αυτά, η ενσωµάτωση των εθνοτικών κοινοτήτων παραµένει περιορισµένη και
απαιτείται περισσότερος διάλογος για να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη, ιδίως στον πολιτιστικό και
γλωσσικό τοµέα. Όσον αφορά τα δικαιώµατα των Ροµ, µειώθηκε σηµαντικά ο αριθµός των
προσώπων χωρίς προσωπικά έγγραφα. Θεσπίστηκαν µέτρα για να αποφεύγεται η
καταχρηστική τοποθέτηση παιδιών σε ειδικά σχολεία. Εντούτοις, οι Ροµ συνεχίζουν να
αντιµετωπίζουν πολύ δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης και να υφίστανται διακρίσεις.

EL

45

EL

Όσον αφορά τα περιφερειακά ζητήµατα και τις διεθνείς υποχρεώσεις, η πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας συνέχισε να συνεργάζεται πλήρως µε το
∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY). Το νοµικό σύστηµα της
χώρας εξετάζει υποθέσεις που αναπέµπονται από το ICTY στις εθνικές αρχές.
Όσον αφορά το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο, η διµερής συµφωνία περί ασυλίας µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες δεν συνάδει µε τις κοινές θέσεις και τις κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ. Η
χώρα πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τη θέση της ΕΕ.
Η χώρα συνέχισε να συµµετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας,
µεταξύ άλλων, στη διαδικασία συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEECP), στο
Συµβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (ΣΠΣ) και στη Συµφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών
της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA).
Η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας είναι ένας ενεργός εταίρος στην
περιοχή και οι διµερείς της σχέσεις µε τους γείτονες είναι κατά κανόνα καλές. Με την
ολοκλήρωση της οριοθέτησης των συνόρων της µε το Κοσσυφοπέδιο, η πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας δεν έχει πλέον εκκρεµή συνοριακά θέµατα.
Εντούτοις, οι σχέσεις µε την Ελλάδα συνέχισαν να επηρεάζονται αρνητικά από το ανεπίλυτο
ζήτηµα της ονοµασίας. Η χώρα συµµετέχει σε συνοµιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωµένων
Εθνών για την επίλυση του ζητήµατος. Πρέπει να αποτρέπονται ενέργειες και δηλώσεις που
µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις καλής γειτονίας. Οι απευθείας συναντήσεις στα
ανώτερα πολιτικά επίπεδα αποτελούν θετικά βήµατα. Η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας,
καθώς και η διαπραγµάτευση και η εξεύρεση αµοιβαίως αποδεκτής λύσης για το ζήτηµα της
ονοµασίας, υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, παραµένουν ουσιαστικής σηµασίας.
Η οικονοµία της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας δεν υπέστη παρά
πολύ ελαφρά συρρίκνωση, λόγω της χαµηλής έκθεσης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα σε
διεθνή τοξικά περιουσιακά στοιχεία, της σταθερής εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων και της
σταθερότητας του δηµόσιου τοµέα. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις συνεχίστηκαν. Ωστόσο,
η υψηλή διαρθρωτική ανεργία, ιδίως µεταξύ των νέων και των ατόµων µε χαµηλό µορφωτικό
επίπεδο, εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Σηµειώθηκαν ορισµένες µικρής
σηµασίας βελτιώσεις όσον αφορά την αντιµετώπιση των θεσµικών αδυναµιών, αλλά οι
ελλείψεις στο κράτος δικαίου εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά το επιχειρηµατικό
περιβάλλον.
Όσον αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας συνεχίζει να προχωρεί ικανοποιητικά. Σε ορισµένους τοµείς, σηµείωσε
περαιτέρω πρόοδο στην πορεία προς µια λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς, µειώνοντας,
ιδίως, τους φραγµούς στην είσοδο και έξοδο από την αγορά και βελτιώνοντας την ικανότητα
των δικαστηρίων να εκδικάζουν σχετικές µε την οικονοµία υποθέσεις. Αναµένεται ότι θα
είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς στο
εσωτερικό της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρµόσει αυστηρά το πρόγραµµα
µεταρρυθµίσεων για να µειώσει τις σοβαρές διαρθρωτικές αδυναµίες.
Η χώρα διατήρησε ευρεία συναίνεση σχετικά µε τους βασικούς άξονες των οικονοµικών
πολιτικών. Η νοµισµατική πολιτική, η οποία βασίζεται στην εκ των πραγµάτων σύνδεση µε
το ευρώ, συνέβαλε στη µακροοικονοµική σταθερότητα. Μετά από µία επεκτατική
προσέγγιση το 2008, η δηµοσιονοµική πολιτική προσανατολίστηκε περισσότερο προς τη
σταθερότητα κατά τη διάρκεια του 2009. Το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας βελτιώθηκε,
αντικατοπτρίζοντας µία ελαφρά ανάκαµψη των εξαγωγών, ορισµένη πτώση των εισαγωγών
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που οφείλεται στη χαµηλή εγχώρια ζήτηση καθώς και στις ισχυρές εισροές ιδιωτικού
κεφαλαίου. Οι ιδιωτικοποιήσεις ολοκληρώθηκαν κατά πολύ. Η ελευθέρωση των τιµών και
του εµπορίου ολοκληρώθηκε σε µεγάλο βαθµό. Σηµειώθηκε περαιτέρω προόδος στη
βελτίωση της εισόδου στην αγορά και στην καταγραφή, καθώς και στην απλούστευση του
κανονιστικού πλαισίου. Οι διαδικασίες πτώχευσης έγιναν βραχύτερες και η καταγραφή της
ακίνητης περιουσίας έχει ολοκληρωθεί σε µεγάλο βαθµό. Ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας
ανταπεξήλθε στην κρίση ικανοποιητικά και η ανεξαρτησία ορισµένων εποπτικών και
ρυθµιστικών φορέων ενισχύθηκε.
Λόγω της αύξησης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, το χρέος του δηµοσίου τοµέα
αυξήθηκε. Η ποιότητα των δηµοσίων δαπανών επιδεινώθηκε, εν µέρει λόγω της µείωσης των
δαπανών µε µεσοπρόθεσµο προσανατολισµό. Η ανεργία παρέµεινε πολύ υψηλή. Οι εισροές
ΑΞΕ, οι οποίες ήταν ήδη χαµηλές, εξακολούθησαν να µειώνονται. Η λειτουργία της
οικονοµίας της αγοράς συνέχισε να προσκρούει σε θεσµικές αδυναµίες, στην έλλειψη
σταθερότητας στη διοίκηση και στις αδυναµίες του κράτους δικαίου. Η απουσία
διαβουλεύσεων µε τους ενδιαφεροµένους πριν από τη λήψη των κυβερνητικών αποφάσεων
δεν επιτρέπει να υπάρχει προβλεψιµότητα στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Στο δικαστικό
τοµέα υπάρχει ακόµη συµφόρηση και οι ρυθµιστικοί και εποπτικοί φορείς στερούνται συχνά
της αναγκαίας ανεξαρτησίας και των πόρων για να λειτουργούν αποτελεσµατικά. Ο βαθµός
της νόµιµης βεβαιότητας παραµένει χαµηλός, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την
ελκυστικότητα της χώρας για τις ξένες επενδύσεις. Ο τοµέας της παραοικονοµίας
εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντική πρόκληση.
Η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας σηµείωσε ορισµένη πρόοδο όσον
αφορά τη βελτίωση της ικανότητας ανάληψης των υποχρεώσεων του µέλους, ιδίως όσον
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, το δίκαιο των επιχειρήσεων, τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια.
Μικρότερη πρόοδος επετεύχθη σε ορισµένους άλλους τοµείς, όπως στον τοµέα των δηµόσιων
συµβάσεων, της κοινωνίας της πληροφορίας και των µέσων ενηµέρωσης καθώς και στους
τοµείς της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης. Συνολικά, επετεύχθη περαιτέρω
πρόοδος όσον αφορά την εκπλήρωση των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης
προσχώρησης. Ωστόσο, απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για να ενισχυθεί η διοικητική
ικανότητα εφαρµογής και επιβολής της νοµοθεσίας. Οι δεσµεύσεις που ανελήφθησαν στο
πλαίσιο της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης εκπληρώθηκαν.
Σηµειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των
εµπορευµάτων. Μέρος του οριζόντιου και τοµεακού κεκτηµένου έχει µεταφερθεί. Η
διοικητική ικανότητα των αρχών επιτήρησης της αγοράς δεν επαρκεί ώστε να διασφαλιστεί η
επιβολή της τεχνικής νοµοθεσίας. Αναφέρεται µικρή πρόοδος στον τοµέα της ελεύθερης
διακίνησης των εργαζοµένων. Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος στον τοµέα της ελεύθερης
εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ιδιαιτέρως στον τοµέα των
ταχυδροµικών υπηρεσιών. Οι προετοιµασίες για την αµοιβαία αναγνώριση των
επαγγελµατικών προσόντων βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Πραγµατοποιήθηκε συνολική
πρόοδος στον τοµέα της ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων. Εξακολουθούν να υφίστανται
περιορισµοί όσον αφορά τις βραχυπρόθεσµες κινήσεις κεφαλαίων και τις διασυνοριακές
πληρωµές. Το νοµοθετικό πλαίσιο, η διοικητική ικανότητα και η επιβολή της νοµοθεσίας
στην καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες έχουν
προχωρήσει µε µέτριο ρυθµό.
Πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων. Το γραφείο δηµόσιων
συµβάσεων υιοθέτησε µία στρατηγική για την ανάπτυξη του συστήµατος δηµόσιων
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συµβάσεων. Η νοµοθεσία για τις παραχωρήσεις και τις εταιρικές σχέσεις ιδιωτικούδηµόσιου τοµέα δεν έχει ακόµη εναρµονιστεί µε το κεκτηµένο. Η διοικητική ικανότητα για
την εφαρµογή των κανόνων περί δηµοσίων συµβάσεων στο λειτουργικό επίπεδο δεν είναι
ακόµη ικανοποιητική. Έχει πραγµατοποιηθεί ικανοποιητική πρόοδος στον τοµέα του
εταιρικού δικαίου. Ωστόσο, η εναρµόνιση µε το κεκτηµένο στον τοµέα του λογιστικού
ελέγχου βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο. Πραγµατοποιήθηκε σχετική πρόοδος στην
ενίσχυση του νοµικού πλαισίου στον τοµέα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Εφαρµόζεται η
εθνική στρατηγική για τη διανοητική ιδιοκτησία. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω
προσπάθειες όσον αφορά την επιβολή της νοµοθεσίας.
Σχετική πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα του ανταγωνισµού. Όσον αφορά τις κρατικές
ενισχύσεις, ο αριθµός των εκ των προτέρων αποφάσεων αυξήθηκε µε µέτριο ρυθµό.
Εντούτοις, οι ανθρώπινοι και χρηµατοδοτικοί πόροι της επιτροπής για την προστασία του
ανταγωνισµού πρέπει να ενισχυθούν στον τοµέα καταπολέµησης των συµπράξεων.
Ικανοποιητική πρόοδος σηµειώθηκε συνολικά στον τοµέα των χρηµατοδοτικών υπηρεσιών.
Καταβλήθηκαν προσπάθειες για να διασφαλιστούν η ρύθµιση και η εποπτεία του
ασφαλιστικού τοµέα. Ορισµένες χρηµατοδοτικές υπηρεσίες, όπως η µίσθωση, χρειάζονται
ακόµη ρύθµιση ή εποπτεία.
Στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφορίας και των µέσων ενηµέρωσης πραγµατοποιήθηκε
άνιση πρόοδος. Η εναρµόνιση µε το κεκτηµένο της ΕΕ και η ελευθέρωση της αγοράς
βελτιώνονται. Εντούτοις, πρέπει ακόµη να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα της δηµόσιας
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. Η νοµοθεσία των µέσων ενηµέρωσης δεν έχει ακόµη
εναρµονιστεί µε την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας.
Στον τοµέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, σηµειώθηκε προόδος. Η πολιτική
αγροτικής ανάπτυξης εναρµονίζεται βαθµιαία µε τις απαιτήσεις της ΕΕ. Ενώ οι λειτουργικές
δοµές AFSARD και IPARD ενισχύθηκαν, σε άλλους τοµείς η διοικητική ικανότητα πρέπει να
βελτιωθεί. Η εναρµόνιση µε το κεκτηµένο απαιτεί περαιτέρω συνεχείς προσπάθειες.
Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων και της κτηνιατρικής
και φυτοϋγειονοµικής πολιτικής, κυρίως σε σχέση µε την κατάρτιση νοµοθεσίας και την
εφαρµογή της από τους επιχειρηµατικούς φορείς στον τοµέα των τροφίµων. Η διοικητική
ικανότητα χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, κυρίως όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των
συστηµάτων παρακολούθησης και ελέγχου.
Σχετική πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα της πολιτικής µεταφορών. Στη διαδικασία για το
άνοιγµα της αγοράς στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών αντιµετωπίστηκαν
προκλήσεις. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της λειτουργίας των αρχών
ασφαλείας, ιδίως στην επιτροπή διερεύνησης αεροπορικών ατυχηµάτων.
Σχετική πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα της ενέργειας. Θεσπίστηκαν νέες στρατηγικές στον
τοµέα της ενέργειας. Εντούτοις, πρέπει ακόµη να τεθεί σε ισχύ ο νέος σφαιρικός νόµος για
την ενέργεια. Τα τιµολόγια ηλεκτρικής ενέργειας δεν αντικατοπτρίζουν απολύτως το κόστος.
Ενώ σηµειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος, εκκρεµεί ακόµη η τελική επίλυση της διαφοράς
που υφίσταται µε το φορέα του συστήµατος διανοµής, ένα πολύ σηµαντικό επενδυτή της ΕΕ.
Οι ρυθµιστικοί φορείς της ενέργειας και της προστασίας από τις ακτινοβολίες πρέπει να
καταστούν λειτουργικά ανεξάρτητοι.
∆εν σηµειώθηκε πρόοδος στην εναρµόνιση µε το κεκτηµένο της νοµοθεσίας στην άµεση και
έµµεση φορολογία. Αναφέρεται ορισµένη πρόοδος στον τοµέα της λειτουργικής ικανότητας
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της διοίκησης φορολογίας, όσον αφορά τις υπηρεσίες της είσπραξης φόρων και την
αποτελεσµατικότητα του ελέγχου. Η ικανότητα ελέγχου και φορολογικών ερευνών για την
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής παραµένει ανεπαρκής.
Περιορισµένη πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής.
Η εναρµόνιση µε το κεκτηµένο δεν είναι πλήρης και η διοικητική ικανότητα για την
εφαρµογή της πολιτικής διαφέρει σε πολύ µεγάλο βαθµό. Ικανοποιητική πρόοδος
σηµειώθηκε όσον αφορά τη βελτίωση των στατιστικών. Ωστόσο, η κατάσταση όσον αφορά
τους πόρους της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας παρουσιάζει ακόµη αδυναµίες και πρέπει να
διασφαλιστεί η ισότιµη αντιπροσώπευση. Έχει θεµελιώδη σηµασία να εξασφαλιστούν τα
κεφάλαια για την απογραφή πληθυσµού και κατοικιών το 2011. Πρέπει να συνεχιστούν οι
προσπάθειες για τη βελτίωση των τοµεακών στατιστικών, ιδίως όσον αφορά τις οικονοµικές
στατιστικές.
Περιορισµένη πρόοδος σηµειώθηκε στην εναρµόνιση µε το κεκτηµένο στον τοµέα της
κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης. Θεσπίστηκε ένας νόµος πλαίσιο για την
καταπολέµηση των διακρίσεων, ο οποίος όµως παρουσιάζει ορισµένα πολύ σηµαντικά κενά
και δεν τυγχάνει της στήριξης των σχετικών οµάδων της κοινωνίας των πολιτών. Ο τριµερής
και διµερής κοινωνικός διάλογος εξακολουθεί να µην είναι αποτελεσµατικός. Η ένταξη των
ατόµων µε αναπηρίες και άλλων κοινωνικά αποκλεισµένων ατόµων είναι βραδεία.
Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος στον τοµέα των επιχειρήσεων και της βιοµηχανικής πολιτικής.
Πραγµατοποιήθηκε ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά τη µείωση των διοικητικών φραγµών
και των εξόδων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. ∆ηµιουργήθηκαν νέοι φορείς και
αφιερώθηκαν σηµαντικοί πόροι για τη λειτουργία τους. Ωστόσο, οι στρατηγικές για τη
στήριξη των επιχειρήσεων και του τοµέα των ΜΜΕ χρειάζονται περισσότερη χρηµατοδοτική
στήριξη.
Σηµειώθηκε πρόοδος στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων. Η χώρα εξακολουθεί να
συµµετέχει ενεργά στο παρατηρητήριο µεταφορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην
ενεργειακή κοινότητα. Ωστόσο, η πρόοδος στο διάδροµο X καθυστέρησε σηµαντικά.
Στον τοµέα της περιφερειακής ανάπτυξης και του συντονισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων
πραγµατοποιήθηκε άνιση πρόοδος. Η εφαρµογή του επιχειρησιακού προγράµµατος για την
περιφερειακή ανάπτυξη παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση. Η διοικητική ικανότητα σε
επίπεδο υπουργείων, ιδίως η τεχνική εµπειρογνωµοσύνη, πρέπει να ενισχυθεί. Επίσης, είναι
αναγκαίο να ενισχυθούν η εκπόνηση και η εφαρµογή των έργων για να διασφαλιστεί η
µελλοντική απορρόφηση των κεφαλαίων του ΜΠΒ. Γενικά, η εναρµόνιση µε το κεκτηµένο
στον τοµέα της περιφερειακής πολιτικής και του συντονισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων
βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.
Σηµειώθηκε περιορισµένη πρόοδος όσον αφορά τη µεταρρύθµιση του δικαστικού τοµέα και
τη διασφάλιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και σχετική πρόοδος στην αντιµετώπιση της
διαφθοράς. Το δικαστικό συµβούλιο και εισαγγελικό συµβούλιο πρέπει να διασφαλίσουν
υψηλά πρότυπα ανεξαρτησίας και αµεροληψίας του δικαστικού κλάδου στην πράξη. Η
αστυνοµία διενήργησε ευρείας κλίµακας επιχειρήσεις για την πάταξη της διαφθοράς
εφαρµόζοντας ειδικά ερευνητικά µέτρα. Ωστόσο, πρέπει να αυξηθεί ο αριθµός των
υποθέσεων διαφθοράς ανωτάτου επιπέδου που αποτελούν αντικείµενο δίωξης. Η νέα
νοµοθεσία για τη σύγκρουση συµφερόντων και τη χρηµατοδότηση πολιτικών κοµµάτων
πρέπει να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά. Όσον αφορά τα θεµελιώδη δικαιώµατα, ενώ το
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νοµικό και θεσµικό πλαίσιο έχει ήδη θεσπιστεί, οι υφιστάµενες νοµικές εγγυήσεις πρέπει να
εφαρµοστούν πλήρως.
Στον τοµέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, καταγράφεται ικανοποιητική
πρόοδος όσον αφορά το άσυλο, την πολιτική θεωρήσεων, τα εξωτερικά σύνορα και το
Σένγκεν. Αντιµετωπίστηκε η αύξηση των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ η οποία προέκυψε κατά
την πρώτη περίοδο της εφαρµογής του καθεστώτος για την κατάργηση της υποχρέωσης
θεώρησης. Ωστόσο, τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο, σηµειώθηκε νέα αύξηση των αιτήσεων
ασύλου. Οι αρχές πρέπει να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν αυτό το θέµα και να ενηµερώνουν
τους πολίτες σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται το ταξίδι χωρίς
θεώρηση. Η εφαρµογή της µεταρρύθµισης της αστυνοµίας συνεχίστηκε και βελτιώθηκε η
διεθνής αστυνοµική συνεργασία. Ωστόσο, πρέπει να αντιµετωπιστεί το θέµα του ρόλου του
Υπουργείου Εσωτερικών στην έγκριση εντολών παρακολούθησης, καθώς και η
αποτελεσµατικότητα του εξωτερικού µηχανισµού παρακολούθησης.
Σχετική πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα της επιστήµης και της έρευνας. Το ποσοστό
συµµετοχής στο έβδοµο ερευνητικό πρόγραµµα πλαίσιο της ΕΕ αυξήθηκε. Σχετική πρόοδος
σηµειώθηκε όσον αφορά την εναρµόνιση µε το κεκτηµένο στους τοµείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης, των νέων και του πολιτισµού. Ωστόσο, η διαχείριση των προγραµµάτων «∆ια
βίου µάθηση» και «Νεολαία σε δράση» παραµένει ανεπαρκής.
Σηµειώθηκε περαιτέρω πρόοδος στον τοµέα του περιβάλλοντος. Η εναρµόνιση της εθνικής
νοµοθεσίας προχώρησε, ιδίως όσον αφορά τους τοµείς της ποιότητας του αέρα και των
αποβλήτων. Ωστόσο, πρέπει να ενταθούν σηµαντικά οι προσπάθειες για την εναρµόνιση µε
το κεκτηµένο της ΕΕ στον τοµέα των υδάτινων πόρων. Η διοικητική ικανότητα και οι
επενδύσεις πρέπει να αυξηθούν σηµαντικά. Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος στον τοµέα της
προστασίας των καταναλωτών και της υγείας. Όσον αφορά τη δηµόσια υγεία,
πραγµατοποιήθηκε ικανοποιητική πρόοδος στον τοµέα του ελέγχου του καπνίσµατος.
Σχετική πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα της τελωνειακής ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη
διοικητική και λειτουργική ικανότητα. Η εναρµόνιση της τελωνειακής νοµοθεσίας µε το
κεκτηµένο προχώρησε ικανοποιητικά, εκτός από την περίπτωση της διαµετακόµισης. Η
διοικητική ικανότητα της διοίκησης των τελωνείων για την εφαρµογή της νοµοθεσίας και την
αντιµετώπιση της διασυνοριακής εγκληµατικότητας και της διαφθοράς πρέπει να ενισχυθεί.
Σηµειώθηκε πρόοδος στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων, ιδίως όσον αφορά την κοινή
εµπορική πολιτική. Πραγµατοποιήθηκε πρόοδος στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής και της
πολιτικής ασφάλειας και άµυνας. Η χώρα ευθυγραµµίστηκε µε τις περισσότερες δηλώσεις και
κοινές θέσεις της ΕΕ και συνεχίζει να δεσµεύεται σχετικά µε τη συµµετοχή της στις
επιχειρήσεις ΕΠΑΑ. Χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για να µειωθεί ο αριθµός των
παράνοµων όπλων.
Όσον αφορά το δηµοσιονοµικό έλεγχο, σηµειώθηκε σχετική πρόοδος. Η λειτουργική και
οικονοµική αυτονοµία της ΚΥΕ ενισχύθηκε· εντούτοις, ο οργανισµός δεν είναι συνταγµατικά
κατοχυρωµένος. Απαιτούνται προσπάθειες για την εγκαθίδρυση συστηµάτων
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ελέγχου. Στον τοµέα των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών
διατάξεων, βελτιώθηκε η λειτουργική ικανότητα των τελωνειακών και φορολογικών αρχών
καθώς και της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την
καταπολέµηση της απάτης στον τοµέα των τελωνείων και του ΦΠΑ.
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
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Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σηµείωσε περιορισµένη πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση των
πολιτικών κριτηρίων. Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος σε σχέση µε το κράτος δικαίου, ιδίως
σε τοµείς όπως η διαχείριση των συνόρων και η πολιτική για τη µετανάστευση, µέσω
µεταρρυθµίσεων που αποσκοπούσαν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων για την ελευθέρωση
των θεωρήσεων. Επίσης, ελήφθησαν σηµαντικά µέτρα για την προώθηση της περιφερειακής
συµφιλίωσης και συνεργασίας, ιδίως από την άποψη της επιστροφής των προσφύγων.
Εντούτοις, η συνολική εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων ήταν ανεπαρκής και το εσωτερικό
πολιτικό κλίµα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου χαρακτηρίστηκε από την
εθνικιστική ρητορική. Η απουσία κοινού οράµατος των πολιτικών αρχηγών για τον
προσανατολισµό της χώρας παρεµποδίζει βασικές µεταρρυθµίσεις που έχουν σχέση µε την
ΕΕ και αναστέλλει την πορεία της χώρας προς την ΕΕ.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ∆ιεθνούς Αποστολής Παρακολούθησης των Εκλογών
(∆ΑΠΕ) και του Γραφείου των ∆ηµοκρατικών Θεσµών και των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
του ΟΑΣΕ, οι γενικές εκλογές διεξήχθησαν σε γενικές γραµµές σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα για δηµοκρατικές εκλογές. Ωστόσο, οι εκλογές διεξήχθησαν, για άλλη µια φορά, µε
περιορισµούς των δικαιωµάτων ψήφου µε βάση την εθνότητα και τη διαµονή, λόγω των
διατάξεων που θεσπίστηκαν από την ειρηνευτική συµφωνία του Ντέιτον/Παρισίων. Ο
σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών και του δικαιώµατος σε ίση µεταχείριση χωρίς
διακρίσεις, όπως κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
(ΕΣΑ∆), αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ενδιάµεσης συµφωνίας. Οι καθυστερήσεις στην
εναρµόνιση του συντάγµατος µε την ΕΣΑ∆, όπως απαιτείται από την απόφαση του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ∆εκεµβρίου 2009 στην υπόθεση
Sejdić-Finci κατά Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, εξακολουθούν να αποτελούν πηγή σοβαρής
ανησυχίας.
Όσον αφορά τις διεθνείς υποχρεώσεις, η εκπλήρωση των όρων που καθορίστηκαν για το
κλείσιµο του Γραφείου του Ανώτατου Εκπροσώπου (ΟHR)5, εξακολουθεί να είναι
ουσιαστικής σηµασίας. Στο σύστηµα διακυβέρνησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εξακολουθεί
να υπάρχει διεθνής παρουσία. Η χώρα σηµείωσε ελάχιστη πρόοδο στην εκπλήρωση των όρων
για το κλείσιµο του Γραφείου του Ανώτατου Εκπροσώπου. Μεταξύ αυτών των όρων,
πρωταρχική θέση έχουν η κατανοµή της ιδιοκτησίας µεταξύ του κράτους και άλλων επιπέδων
εξουσίας, το ζήτηµα της µεταβίβασης των αρµοδιοτήτων άµυνας και η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων σχετικά µε τον καθορισµό του τελικού καθεστώτος του διαµερίσµατος του
Brčko. Πρωταρχικής σηµασίας για όλα αυτά τα θέµατα είναι η ανάγκη διασφάλισης
σταθερού και εποικοδοµητικού πολιτικού περιβάλλοντος στη χώρα.
Όσον αφορά τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου, σηµειώθηκε µικρή πρόοδος στη
συνταγµατική τροπολογία και στη δηµιουργία λειτουργικών και αποτελεσµατικών θεσµικών
δοµών. Το Συµβούλιο Υπουργών θέσπισε ένα σχέδιο δράσης για την εφαρµογή της
απόφασης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, χωρίς αποτέλεσµα.
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Πρόκειται για πέντε αντικειµενικούς σκοπούς: 1) αποδεκτή και βιώσιµη επίλυση του ζητήµατος
κατανοµής της ιδιοκτησίας µεταξύ του κράτους και άλλων επιπέδων εξουσίας· 2) αποδεκτή και
βιώσιµη επίλυση του ζητήµατος µεταβίβασης των αρµοδιοτήτων άµυνας· 3) απόφαση για τον
καθορισµό του τελικού καθεστώτος της περιφέρειας του Brcko· 4) δηµοσιονοµική σταθερότητα· και 5)
παγίωση του κράτους δικαίου (µε την υιοθέτηση µιας εθνικής στρατηγικής για τα εγκλήµατα πολέµου,
τη θέσπιση νοµοθεσίας περί αλλοδαπών και ασύλου και εθνικής στρατηγικής για τη µεταρρύθµιση της
δικαιοσύνης), καθώς και δύο ειδικούς όρους: 1) υπογραφή της ΣΣΣ και 2) σταθερή πολιτική
κατάσταση.
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Η λειτουργία των κρατικών εκτελεστικών και νοµοθετικών οργάνων συνέχισε να επηρεάζεται
αρνητικά από το γεγονός ότι εξακολουθούν να επικρατούν κριτήρια µε γνώµονα την
εθνότητα. Η διοικητική ικανότητα του Κοινοβουλίου βελτιώθηκε, αλλά ο συντονισµός µε το
Συµβούλιο των Υπουργών και µε τις εδαφικές οντότητες παραµένει περιορισµένος. Η
λειτουργία των κυβερνητικών θεσµών, σε διάφορα επίπεδα, εξακολούθησε να πλήττεται από
την κατακερµατισµένη και ασυντόνιστη χάραξη πολιτικών. Ελήφθησαν µέτρα για τη
βελτίωση της διοικητικής ικανότητας µε το διορισµό ορισµένων ανωτέρων υπαλλήλων,
µεταξύ άλλων, και στη ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Ωστόσο, άλλες βασικές θέσεις
παραµένουν κενές. Ο κρατικός νόµος περί απογραφής, ο οποίος απαιτείται για να
πραγµατοποιηθεί περαιτέρω πρόοδος στην ατζέντα της ΕΕ και για την κοινωνική και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας πρέπει να θεσπιστεί επειγόντως.
Μικρή πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης, όπου η στρατηγική για τη
µεταρρύθµιση εφαρµόζεται, αν και µε βραδύ ρυθµό. Ο συντονισµός µεταξύ των διαφόρων
διοικήσεων παραµένει περιορισµένος. Απαιτούνται εντατικές προσπάθειες για να
αποτρέπονται οι πολιτικές παρεµβάσεις και να περιοριστεί ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι
πολιτικές πεποιθήσεις στους διορισµούς. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόοδο
προς την καθιέρωση µιας επαγγελµατικής, υπόλογης, διαφανούς και αποτελεσµατικής
δηµόσιας διοίκησης βασιζόµενης σε αξιοκρατικά κριτήρια. Λειτουργεί ενιαίος κρατικός
συνήγορος του πολίτη, αλλά οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί παρεµποδίζουν την
αποτελεσµατικότητά του και το θέµα αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σηµείωσε περιορισµένη πρόοδο στη βελτίωση του δικαστικού
συστήµατος. Θεσπίστηκε νέα νοµοθεσία για τον κώδικα ποινικής δικονοµίας, αλλά υπήρξαν
ελάχιστα αποτελέσµατα όσον αφορά τη µείωση των συσσωρευµένων εκκρεµών υποθέσεων.
Η εφαρµογή της στρατηγικής για τη µεταρρύθµιση του τοµέα της δικαιοσύνης και της
στρατηγικής για τα εγκλήµατα πολέµου συνεχίζει να είναι ελλιπέστατη. Η πολυπλοκότητα
του νοµικού πλαισίου, ο κατακερµατισµός του δικαστικού συστήµατος και η απουσία ενιαίου
προϋπολογισµού συνεχίζουν να καθυστερούν την πρόοδο προς την ανεξαρτησία του
δικαστικού τοµέα. Οι εντολές των διεθνών δικαστών και εισαγγελέων που ασχολούνται µε
εγκλήµατα πολέµου παρατάθηκαν από τον Ύπατο Εκπρόσωπο, κατόπιν της ανικανότητας
των αρχών να καταλήξουν σε συµφωνία. Η δίωξη των εγκληµάτων πολέµου συνέχισε να
είναι ικανοποιητική, αλλά πρέπει να βελτιωθεί στις οντότητες και στα καντόνια.
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σηµείωσε περιορισµένη πρόοδο όσον αφορά την καταπολέµηση της
διαφθοράς, η οποία συνεχίζεται σε πολλούς τοµείς και αποτελεί σοβαρό πρόβληµα. Άρχισε η
εφαρµογή της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την πάταξη της διαφθοράς.
Συστάθηκε ο οργανισµός που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρµογής του
και διορίστηκε ο διευθυντής του. Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος όσον αφορά την εφαρµογή
των συστάσεων που διατύπωσε η οµάδα κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO). Η δικαστική
συνέχεια που δίδεται σε υποθέσεις διαφθοράς συνέχισε να είναι αργή και µόνον ένας
περιορισµένος αριθµός υποθέσεων υψηλού επιπέδου διαφθοράς κατέληξε σε δίωξη. Η
ανεπαρκής εφαρµογή της νοµοθεσίας και τα προβλήµατα συντονισµού µεταξύ των
οντοτήτων εξακολουθούν να δηµιουργούν ανησυχία. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει να
αναλάβει σταθερή δέσµευση και αποφασιστική δράση για την καταπολέµηση της διαφθοράς.
Περιορισµένη πρόοδος σηµειώθηκε όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την
προστασία των µειονοτήτων. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη επικύρωσε όλες τις σηµαντικές διεθνείς
συµβάσεις, αλλά απαιτούνται εντατικές προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η καλύτερη
εφαρµογή τους. Πρέπει να ενισχυθεί η εφαρµογή των εθνικών κανόνων, περιλαµβανοµένων
των κανόνων του συνταγµατικού δικαστηρίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
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Τα ατοµικά και τα πολιτικά δικαιώµατα γίνονται σεβαστά σε µεγάλο βαθµό. Σηµειώθηκε
σχετική πρόοδος στην εναρµόνιση των ποινικών κυρώσεων στη χώρα. Ωστόσο, εκκρεµεί
ακόµη η θέσπιση του νόµου-πλαίσιο για τη δωρεάν παροχή νοµικής βοήθειας, η οποία έπρεπε
να είχε συµµορφωθεί µε την ΕΣΑ∆. Πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε
αστικές και ποινικές διώξεις. Οι συνθήκες στις φυλακές βελτιώθηκαν αλλά ο υπερπληθυσµός
και η κακοµεταχείριση των κρατουµένων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες.
Οι συνταγµατικοί κανόνες του κράτους και των οντοτήτων προβλέπουν την ελευθερία
έκφρασης και των µέσων ενηµέρωσης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι και
την θρησκευτική ελευθερία. Ωστόσο, η υφιστάµενη νοµοθεσία δεν εφαρµόζεται πλήρως. Οι
πολιτικές πιέσεις που ασκούνται στα µέσα ενηµέρωσης αυξήθηκαν, όπως αυξήθηκαν και οι
εθνοτικές προκαταλήψεις. Αυξήθηκαν επίσης οι περιπτώσεις παρενόχλησης δηµοσιογράφων.
Η εφαρµογή της µεταρρύθµισης των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων καθυστερεί.
Συνέχισε να υπονοµεύεται η ανεξαρτησία της ρυθµιστικής αρχής των τηλεπικοινωνιών. Οι
κυβερνήσεις των οντοτήτων συνήψαν συµφωνίες συνεργασίας µε την κοινωνία των πολιτών.
Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να ενισχυθεί ο διάλογος µε την κοινωνία
των πολιτών και για να υποστηριχτεί η ανάπτυξή του.
Περιορισµένη πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα των οικονοµικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων. Τα εν λόγω δικαιώµατα προστατεύονται από το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, το
οποίο όµως παραµένει κατακερµατισµένο και η εφαρµογή του εξακολουθεί να είναι
περιορισµένη. Θεσπίστηκε ένας συνολικός εθνικός νόµος κατά των διακρίσεων αλλά το πεδίο
εφαρµογής του είναι περιορισµένο. Πρέπει να βελτιωθεί η προστασία των γυναικών από κάθε
µορφής βία, καθώς και η κοινωνική προστασία των παιδιών. Το σύστηµα κοινωνικής
πρόνοιας που βασίζεται κυρίως στα δικαιώµατα επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης
των ευάλωτων οµάδων, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι ψυχικά ασθενείς. Ο κοινωνικός
διάλογος και η άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων παρεµποδίζονται από την
απουσία αναγνώρισης των κρατικών κοινωνικών εταίρων και από τον κατακερµατισµό του
νοµοθετικού πλαισίου.
Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος όσον αφορά το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων
και των πολιτιστικών δικαιωµάτων6. Από την άποψη των διεθνοτικών σχέσεων, µειώθηκε ο
αριθµός των χωριστών σχολείων (2 συστεγαζόµενα σχολεία) και στα περισσότερα σχολεία
καθιερώθηκε ένα κοινό σχολικό πρόγραµµα διάρκειας εννέα ετών. Ωστόσο, ο διαχωρισµός
των παιδιών στα σχολεία µε εθνοτικά κριτήρια παραµένει πρόβληµα. Παρά την αύξηση των
χρηµατοδοτικών πόρων για την εφαρµογή της στρατηγικής για τους Ροµ, η µειονότητα αυτή
εξακολουθεί να αντιµετωπίζει πολύ δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης και να υφίσταται
διακρίσεις. Η έλλειψη ληξιαρχείου εξακολουθεί να εµποδίζει την άσκηση των βασικών
κοινωνικών και οικονοµικών δικαιωµάτων τους. Χρειάζονται περαιτέρω µέτρα για να
βελτιωθεί η εφαρµογή του νόµου για τις εθνικές µειονότητες.
Σχετική πρόοδος επετεύχθη όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες στο
εσωτερικό της χώρας. Θεσπίστηκε η σε επίπεδο χώρας στρατηγική που αποσκοπούσε στη
στήριξη της διαδικασίας επιστροφής και στη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής του
παραρτήµατος VII της ειρηνευτικής συµφωνίας Ντέιτον/Παρισιού. Εντούτοις, έχει επιτευχθεί
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Σύµφωνα µε το νόµο για την προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων που ανήκουν σε εθνικές
µειονότητες, υπήρχαν 17 εθνικές µειονότητες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οι τρεις λαοί που απαρτίζουν τη
χώρα, Βόσνιοι, Κροάτες και Σέρβοι, δεν αποτελούν εθνικές µειονότητες.
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µικρή πρόοδος όσον αφορά τη διασφάλιση σε τοπικό επίπεδο της οικονοµικής και κοινωνικής
ένταξης των ατόµων που έχουν επιστρέψει.
Όσον αφορά τα περιφερειακά θέµατα και τις διεθνείς υποχρεώσεις, συνεχίστηκε η
εφαρµογή της ειρηνευτικής συµφωνίας Ντέιτον/Παρισίων. Η συνεργασία µε το ∆ιεθνές
Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, η ∆ηµοκρατία των Σερβοβοσνίων
αµφισβήτησε επανειληµµένα την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Επιπλέον, συνεχίστηκαν
οι δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας της ∆ηµοκρατίας των Σερβοβοσνίων, η οποία αρνείται τη
σοβαρότητα των σφαγών άµαχου πληθυσµού κατά τη διάρκεια του πολέµου.
Η συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων και των εισαγγελιών από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την
Κροατία και τη Σερβία βελτιώθηκε. Υπεγράφησαν διµερείς συµφωνίες για την αµοιβαία
αναγνώριση και την επιβολή των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. Απαιτούνται
περισσότερες προσπάθειες για να ενισχυθεί η ικανότητα να αντιµετωπίζονται οι υποθέσεις
εγκληµάτων πολέµου, ιδίως σε επίπεδο δικαστηρίων καντονίων και διαµερισµάτων, και να
διασφαλιστούν οι κατάλληλοι χρηµατοδοτικοί πόροι. Η περιφερειακή συνεργασία και η
κατάλληλη προστασία των µαρτύρων θα είναι αποφασιστικής σηµασίας όσον αφορά αυτό το
θέµα.
Όσον αφορά το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο, η διµερής συµφωνία περί ασυλίας µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες δεν είναι σύµφωνη µε τις κοινές θέσεις και τις κατευθυντήριες αρχές της
ΕΕ. Η χώρα πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τη θέση της ΕΕ.
Νέα ώθηση δόθηκε στη διαδικασία δήλωσης του Σαράγεβο που ακολούθησε την υπουργική
συνάντηση η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Βελιγράδι, το Μάρτιο του 2010. Στο πλαίσιο αυτό
συναντήθηκαν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Κροατία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία, οι οποίες
αποφάσισαν να συνεργαστούν προκειµένου να αποσαφηνίσουν τα σχετικά µε τους
πρόσφυγες στατιστικά στοιχεία. Οι χώρες αυτές δεσµεύτηκαν επίσης να συνεργαστούν για
την εξεύρεση λύσεων σε ορισµένα εκκρεµή θέµατα έως τα τέλη του έτους.
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη συνέχισε να συµµετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες περιφερειακής
συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων της διαδικασίας για τη συνεργασία στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη (SEECP), του Συµβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (ΣΠΣ) και της συµφωνίας
ελευθέρων συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA). Οι σχέσεις της ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης µε τους γείτονές της αναπτύχτηκαν περαιτέρω, λόγω ορισµένων σηµαντικών
περιφερειακών πρωτοβουλιών για την προώθηση συµφιλίωσης. Ωστόσο, εξακολουθούν να
παραµένουν ανοικτά ορισµένα συνοριακού χαρακτήρα θέµατα µε τις γειτονικές χώρες. Τα
άτοµα µε διαβατήρια του Κοσσυφοπεδίου εξακολουθούν να έχουν δυσκολίες για την
απόκτηση θεώρησης προκειµένου να παρευρεθούν σε περιφερειακές συναντήσεις στη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
Η οικονοµία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η οποία ήταν σε ύφεση το 2009, σηµείωσε µέτρια
ανάκαµψη το 2010. Η ανάκαµψη οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εξωτερική ζήτηση. Η ανεργία
παρέµεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η δηµοσιονοµική κατάσταση επιδεινώθηκε σηµαντικά το
2009, καθώς τα δηµόσια οικονοµικά υπέστησαν έντονες πιέσεις λόγω µείωσης των εσόδων
και υψηλών ανειληµµένων δαπανών. Πρόσφατα, υπό την πίεση δηµοσιονοµικών
ανισορροπιών καθώς και του προγράµµατος του ∆ΝΤ, εφαρµόστηκαν ορισµένα φορολογικά
και διαρθρωτικά µεταρρυθµιστικά µέτρα. Παρόλα αυτά, οι προϋπολογισµοί δεν είναι ακόµη
αυτοδύναµοι και η ποιότητα των δηµόσιων οικονοµικών παραµένει χαµηλή.
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Όσον αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σηµείωσε µικρή περαιτέρω
πρόοδο στη δηµιουργία λειτουργούσας οικονοµίας της αγοράς. Σηµαντικές περαιτέρω
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν µε αποφασιστικότητα, ώστε να είναι
η χώρα σε θέση να αντιµετωπίσει µακροπρόθεσµα τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις
δυνάµεις τη αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης.
Η εφαρµογή της συµφωνίας stand-by µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ήταν σε µεγάλο
βαθµό ικανοποιητική. Η οικονοµική και νοµισµατική σταθερότητα διατηρήθηκε. Το
καθεστώς νοµισµατικού συµβουλίου συνέχισε να παρουσιάζει υψηλό βαθµό αξιοπιστίας. Η
εµπιστοσύνη στις τοπικές τράπεζες αποκαταστάθηκε και τα νοικοκυριά εµπιστεύτηκαν εκ
νέου τις αποταµιεύσεις τους στον τραπεζικό τοµέα κατά τη διάρκεια του 2010. Η
βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε ελαφρώς κατά το πρώτο εξάµηνο του 2010. Υπό την
επήρεια των διεθνών εξελίξεων των τιµών, ο πληθωρισµός επέστρεψε σε θετικά, αν και
χαµηλά, ποσοστά στις αρχές του 2010. Λόγω της αύξησης των εξαγωγών, οι εξωτερικές
ανισορροπίες µειώθηκαν. Σηµειώθηκε περιορισµένη βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος, ιδίως όσον αφορά την καταχώρηση των επιχειρήσεων.
Εντούτοις, η δηµοσιονοµική κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη παρέµεινε δυσχερής, ιδίως
στην Οµοσπονδία. Η δέσµευση για τη συµφωνηθείσα δηµοσιονοµική προσαρµογή και τα
µέτρα διαρθρωτικής µεταρρύθµισης, καθώς και η εφαρµογή τους, ήταν άνιση σε όλη τη
χώρα. Η ποιότητα των δηµόσιων οικονοµικών παρέµεινε χαµηλή µε υψηλά µερίδια των
τρεχουσών δαπανών στο ΑΕΠ. Η ιδιωτικοποίηση, η αναδιάρθρωση των δηµόσιων
επιχειρήσεων και η ελευθέρωση των επιχειρήσεων δικτύων δεν προχώρησαν. Ο
εκσυγχρονισµός των υποδοµών προχώρησε µε βραδύ ρυθµό. Η παραγωγική ικανότητα και η
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας παρέµειναν χαµηλές, καθώς δεν υπήρξε κατάλληλη
εκµετάλλευση των εγχώριων αναπτυξιακών πηγών. Οι διαρθρωτικές δυσκαµψίες, όπως οι
υψηλοί συντελεστές κοινωνικών εισφορών και η χαµηλή εργατική κινητικότητα
εξακολουθούν να παρεµποδίζουν τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και τη συµµετοχή
στην αγορά εργασίας. Οι υψηλές και κακώς στοχοθετηµένες κοινωνικές παροχές µειώνουν
την τάση για εργασία, τονίζοντας ακόµη περισσότερο την ανάγκη για µεταρρύθµιση του
συστήµατος κοινωνικών παροχών. Η ανεργία συνέχισε να είναι πολύ υψηλή και ο άτυπος
τοµέας παραµένει σηµαντική πρόκληση. Το επιχειρηµατικό περιβάλλον επηρεάζεται από τις
διοικητικές ανεπάρκειες και το ανίσχυρο κράτος δικαίου.
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σηµείωσε περιορισµένη πρόοδο στην εναρµόνιση της νοµοθεσίας της
και των πολιτικών µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος σε τοµείς όπως
η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, η διανοητική ιδιοκτησία, η εκπαίδευση και η
έρευνα, οι µεταφορές, ο δηµοσιονοµικός έλεγχος, καθώς και σε αρκετά ζητήµατα
δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες
όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, προσώπων και υπηρεσιών, τα
τελωνεία και τη φορολογία, τον ανταγωνισµό και τις κρατικές ενισχύσεις, τις δηµόσιες
συµβάσεις, την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές, τη γεωργία και την αλιεία, το
περιβάλλον, την ενέργεια, καθώς και την κοινωνία της πληροφορίας και τα µέσα
ενηµέρωσης.
Γενικά, η εφαρµογή της ενδιάµεσης συµφωνίας υπήρξε άνιση. Η χώρα παρέβη την ενδιάµεση
συµφωνία, λόγω της µη συµµόρφωσης µε την ΕΣΑ∆ όσον αφορά το δικαίωµα της ίσης, χωρίς
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διακρίσεις µεταχείρισης7 και τη µη σύσταση µιας αρχής για τις κρατικές ενισχύσεις.
Απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, προκειµένου να επιτευχθούν
ικανοποιητικές επιδόσεις όσον αφορά την εφαρµογή της ΣΣΣ.
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σηµείωσε σχετική πρόοδο σε τοµείς της εσωτερικής αγοράς. Όσον
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, σηµειώθηκε περιορισµένη πρόοδος στον
τοµέα της προστασίας των καταναλωτών. Πρέπει να καταβληθούν συνεχείς προσπάθειες για
την εναρµόνιση του νοµικού πλαισίου µε τη νοµοθεσία της ΕΕ και για την ανάπτυξη της
αναγκαίας διοικητικής ικανότητας.
Στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των υπηρεσιών, καθώς και του
δικαιώµατος εγκατάστασης, σηµειώθηκε περιορισµένη πρόοδος, συµπεριλαµβανοµένης της
δηµιουργίας ενός ενιαίου οικονοµικού χώρου. Πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω απλούστευση
των δικαστικών διαδικασιών και της εγγραφής των εταιρειών.
Στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, σηµειώθηκε σχετική πρόοδος. Η
περαιτέρω νοµική εναρµόνιση µε το κεκτηµένο έχει ουσιαστική σηµασία για να διασφαλιστεί
η ορθή λειτουργία των κεφαλαιαγορών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στους τοµείς των τελωνείων
και της φορολογίας σηµειώθηκε µικρή πρόοδος.
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πραγµατοποίησε σχετική πρόοδο στην επιβολή των κανόνων
ανταγωνισµού. Ωστόσο, δεν σηµειώθηκε πρόοδος στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων,
λόγω της µη σύστασης µιας κρατικής αρχής για τις ενισχύσεις. Σηµειώθηκε περιορισµένη
πρόοδος στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων. Σχετική πρόοδος σηµειώθηκε στη θέσπιση
νόµων περί των δικαιωµάτων διανοητικής προστασίας.
Μικρή πρόοδος πραγµατοποιήθηκε στον τοµέα των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών
απασχόλησης καθώς και της πολιτικής δηµόσιας υγείας. Καταρτίζονται τώρα έγγραφα
στρατηγικής σε επίπεδο χώρας, αλλά η νοµοθεσία και οι πολιτικές εξακολουθούν να είναι
κατακερµατισµένες. Σηµειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος στον τοµέα της έρευνας. Στον τοµέα
της εκπαίδευσης και του πολιτισµού, έχουν θεσπιστεί νόµοι πλαίσιο και στρατηγικές, αλλά η
εφαρµογή τους εκκρεµεί. Συνεχίστηκαν οι διαπραγµατεύσεις για την προσχώρηση στον
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, αλλά η διαδικασία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σηµείωσε σχετικά περιορισµένη πρόοδο στην εναρµόνιση µε τα
ευρωπαϊκά πρότυπα σε αρκετές τοµεακές πολιτικές. Οι προετοιµασίες στον τοµέα της
βιοµηχανίας και των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) παραµένουν σε αρχικό
στάδιο. Πρέπει ακόµη να αναπτυχτεί µία συνολική στρατηγική στον τοµέα της βιοµηχανίας
και να εφαρµοστεί η στρατηγική σε κρατικό επίπεδο για την ανάπτυξη των ΜΜΕ.
Σηµειώθηκε µικρή πρόοδος στον τοµέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, της
ασφάλειας των τροφίµων, της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονοµικής πολιτικής και της αλιείας.
Θεσπίστηκε η νοµοθεσία εφαρµογής, αλλά δεν σηµειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τη σύσταση
του Υπουργείου Γεωργίας σε επίπεδο κεντρικού κράτους. Η ανεπαρκής εφαρµογή σε
κεντρικό κρατικό επίπεδο της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονοµικής νοµοθεσίας και της
νοµοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίµων δεν επιτρέπει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να
ανταποκριθεί στα πρότυπα της ΕΕ.
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Το άρθρο 14 σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου 1 της ΕΣΑ∆, το οποίο προβλέπει
απαγόρευση των διακρίσεων σε σχέση µε το δικαίωµα για ελεύθερες εκλογές και το άρθρο 1 του
πρωτοκόλλου 12 της ΕΣΑ∆, το οποίο θεσπίζει το δικαίωµα ίσης µεταχείρισης χωρίς διακρίσεις.
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Οι προετοιµασίες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον τοµέα του περιβάλλοντος και της κλιµατικής
αλλαγής βρίσκονται ακόµη σε αρχικό στάδιο. Πρέπει να θεσπιστεί ένα εναρµονισµένο νοµικό
πλαίσιο για την περιβαλλοντική προστασία και µία εθνική υπηρεσία περιβάλλοντος. Η
Βοσνία-Ερζεγοβίνη σηµείωσε άνιση πρόοδο στον τοµέα των µεταφορών. Υπήρξαν ορισµένες
εξελίξεις όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών, τους τοµείς των οδικών και
εσωτερικών πλωτών µεταφορών, αλλά η πρόοδος στον τοµέα των οδικών µεταφορών ήταν
πολύ περιορισµένη. Ο εκσυγχρονισµός των έργων υποδοµής στον τοµέα των µεταφορών
παραµένει σε εκκρεµότητα. Οι προετοιµασίες στον τοµέα της ενέργειας δεν έχουν
προχωρήσει πολύ. Ως συµβαλλόµενο µέρος της συνθήκης για την ενεργειακή κοινότητα, η
Βοσνία-Ερζεγοβίνη οφείλει να εφαρµόσει την αντίστοιχη ενεργειακή νοµοθεσία της ΕΕ. Για
να εξασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση, πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία µιας εθνικής
επιχείρησης διανοµής και να θεσπιστεί µία σφαιρική ενεργειακή στρατηγική.
Η πρόοδος στους τοµείς της κοινωνίας της πληροφορίας και των µέσων ενηµέρωσης ήταν
περιορισµένη. Η εναρµόνιση του νοµικού πλαισίου για τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση
παραµένει σε εκκρεµότητα. Οι προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά την
ανεξαρτησία της ρυθµιστικής αρχής στον τοµέα των επικοινωνιών και ο αργός ρυθµός
εφαρµογής της µεταρρύθµισης της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης συνεχίζουν να προκαλούν
σοβαρές ανησυχίες.
Στον τοµέα του δηµοσιονοµικού ελέγχου σηµειώθηκε σχετική πρόοδος. Εισήχθη ο εσωτερικός
έλεγχος αλλά τα συστήµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ελέγχου πρέπει να αναπτυχτούν
περισσότερο. Η ανεξαρτησία του εξωτερικού ελέγχου πρέπει να διασφαλιστεί. Σηµειώθηκε
σχετική πρόοδος στον τοµέα των στατιστικών σε σχέση µε τις ταξινοµήσεις και τα µητρώα.
Εντούτοις, δεν θεσπίστηκε ο νόµος για την απογραφή του πληθυσµού και των νοικοκυριών
σε κρατικό κεντρικό επίπεδο. Πρέπει να βελτιωθούν οι στατιστικές για τους εθνικούς
λογαριασµούς, τις επιχειρήσεις και τη γεωργία. Η συνεργασία µεταξύ των στατιστικών
οργάνων της χώρας σε επίπεδο κεντρικού κράτους και οντοτήτων είναι ακόµα ανεπαρκής.
Στον τοµέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, σηµειώθηκε πρόοδος αν
και άνιση, σε διάφορους τοµείς. Στο πλαίσιο του διαλόγου για την ελευθέρωση των
θεωρήσεων, ελήφθησαν µέτρα για την τήρηση όλων των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί
στους χάρτες πορείας. Στον τοµέα της πολιτικής των θεωρήσεων, συνεχίστηκε η υλοποίηση
των προτεραιοτήτων. Εκδόθηκαν βιοµετρικά διαβατήρια. Η συµφωνία διευκόλυνσης των
θεωρήσεων µεταξύ της ΕΕ και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και η συµφωνία επανεισδοχής
συνεχίστηκαν να εφαρµόζονται οµαλά.
Οι προετοιµασίες της χώρας στους τοµείς της διαχείρισης των συνόρων, του ασύλου και της
µετανάστευσης προχώρησαν. Το σύστηµα ασύλου και διεθνούς προστασίας, ο έλεγχος των
µεταναστευτικών ροών και της διυπηρεσιακής συνεργασίας βελτιώθηκαν. Εντούτοις,
απαιτείται ενίσχυση των υποδοµών σε ορισµένα σηµεία διέλευσης των συνόρων. Σηµειώθηκε
περιορισµένη πρόοδος στην πρόληψη της νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά την επιβολή των
νοµικών διατάξεων. Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος στην καταπολέµηση των ναρκωτικών.
Ωστόσο, η απουσία αποτελεσµατικής δικαστικής συνέχειας παρεµποδίζει την καταπολέµηση
της διακίνησης ναρκωτικών, η οποία παραµένει σοβαρό πρόβληµα.
Οι προετοιµασίες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον τοµέα της αστυνοµίας προχωρούν, αν και µε
άνισο ρυθµό. Η κατάτµηση των αστυνοµικών δυνάµεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
εξακολουθεί να υπονοµεύει την αποτελεσµατικότητα, την παραγωγή αποτελεσµάτων, τη
συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος
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παραµένει ανεπαρκής, λόγω της έλλειψης συνεκτικού θεσµικού πλαισίου. Το οργανωµένο
έγκληµα εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες που επηρεάζουν το κράτος δικαίου και
το επιχειρηµατικό κλίµα. Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος στη καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων, σε σχέση µε την ταυτοποίηση των θυµάτων. Απαιτούνται περισσότερες
προσπάθειες σχετικά µε τη στήριξη των θυµάτων και την προστασία των µαρτύρων. Η
Βοσνία-Ερζεγοβίνη άρχισε να αντιµετωπίζει το θέµα της καταπολέµησης της τροµοκρατίας µε
τη χάραξη σφαιρικής στρατηγικής.
Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, οι προετοιµασίες για την προστασία
τους συνεχίστηκαν, αλλά απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά την επιβολή του
νόµου. Η ικανοποιητική λειτουργία της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων είναι
αποφασιστικής σηµασίας για να συνάψει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη συµφωνίες µε την Ευρωπόλ
και την Eurojust.
Σερβία
Η Σερβία σηµείωσε πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων. Η
Σερβία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ το ∆εκέµβριο του 2009. Η ενδιάµεση
συµφωνία ετέθη σε ισχύ το Φεβρουάριο του 2010 και η χώρα σηµείωσε περαιτέρω πρόοδο
στη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της συµφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Η
διαδικασία κύρωσης της ΣΣΣ δροµολογήθηκε τον Ιούνιο του 2010. Η δικαστική
µεταρρύθµιση συνεχίστηκε, αλλά σηµειώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στη διαδικασία
επαναδιορισµού των δικαστών και των εισαγγελέων. Παρά την ενεργή συνεχιζόµενη
συνεργασία της Σερβίας µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία
(ICTY), οι υπόδικοι στο ICTY, Ratko Mladić και Goran Hadžić, εξακολουθούν να
διαφεύγουν τη σύλληψη.
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξέδωσε, στις 9 Σεπτεµβρίου, κοινό ψήφισµα που προτάθηκε
από τη Σερβία και συνυποστηρίχτηκε από την ΕΕ ως συνέχεια της συµβουλευτικής γνώµης
του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου για το Κοσσυφοπέδιο. Το ψήφισµα παρουσιάζει το περιεχόµενο
της συµβουλευτικής γνώµης του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου και χαιρετίζει την πρόθεση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευκολύνει µία διαδικασία διαλόγου µεταξύ των µερών· η ίδια η
διαδικασία διαλόγου θα αποτελέσει ένα παράγοντα ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας
στην περιοχή και ο διάλογος αυτός θα προωθήσει τη συνεργασία, θα συµβάλει στην επίτευξη
προόδου στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων.
Χρειάζεται να καταβληθούν αποφασιστικές προσπάθειες από όλα τα µέρη για τη
συµµετοχική και αποτελεσµατική λειτουργία των περιφερειακών φόρουµ.
Η δηµοκρατία και το κράτος δικαίου ενισχύθηκαν περαιτέρω. Η εφαρµογή των νέων
συνταγµατικών διατάξεων, όπως αυτών που αναφέρονται στο καθεστώς της Βοϊβοδίνας,
προχώρησε. Χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες για να διασφαλιστεί η συµβατότητα
ορισµένων συνταγµατικών διατάξεων µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδίως στο δικαστικό κλάδο.
Ελήφθησαν περαιτέρω µέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, χάρη στη
θέσπιση νέου νόµου για την εθνική συνέλευση και νέων διαδικαστικών κανόνων. Εντούτοις,
απαιτούνται προσπάθειες για να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των νοµοθετικών πράξεων.
Η εκλογική νοµοθεσία πρέπει να ευθυγραµµιστεί πλήρως µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Η κυβέρνηση συνασπισµού παρέµεινε σταθερή και συνέχισε να επιδεικνύει υψηλό βαθµό
συναίνεσης σχετικά µε το ότι η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.
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Ωστόσο, η προετοιµασία και η εφαρµογή νέας νοµοθεσίας πρέπει να καταστούν
αποτελεσµατικότερες.
Η ικανότητα της δηµόσιας διοίκησης είναι συνολικά ικανοποιητική αλλά η µεταρρύθµιση σε
αυτόν τον τοµέα προχωρεί µε αργό και άνισο ρυθµό. Απαιτείται ισχυρότερη δέσµευση όσον
αφορά την τήρηση της εντολής των ανεξάρτητων ρυθµιστικών φορέων και τον εφοδιασµό
τους µε τους κατάλληλους πόρους.
Σηµειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος στη θέσπιση νοµοθεσίας που προβλέπει τον έλεγχο των
ενόπλων δυνάµεων από τις πολιτικές αρχές και την εφαρµογή συνταγµατικά κατοχυρωµένων
δικαιωµάτων. Εντούτοις, πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχος από τις πολιτικές αρχές,
συµπεριλαµβανοµένης και της σχετικής κοινοβουλευτικής επιτροπής.
Η Σερβία συνέχισε τη µεταρρύθµιση του δικαστικού της συστήµατος µε τη διαδικασία του
επαναδιορισµού όλων των δικαστών και εισαγγελέων και την εισαγωγή νέου δικτύου
δικαστηρίων. Εντούτοις, η διαδικασία επαναδιορισµού χαρακτηρίστηκε από πολύ σηµαντικές
ελλείψεις και δεν ήταν διαφανής. Τα δύο αρµόδια συµβούλια εξελέγησαν µε µεταβατική
σύνθεση και δεν εφαρµόστηκαν αντικειµενικά κριτήρια. Υπήρξε ακροαµατική διαδικασία για
τους δικαστές και τους εισαγγελείς, οι οποίοι δεν έλαβαν κατάλληλες εξηγήσεις για τις
αποφάσεις. Το στοιχείο αυτό θέτει υπό αµφισβήτηση την ανεξαρτησία του δικαστικού τοµέα
και µπορεί να οδηγήσει στην πολιτικοποίησή του. Τα δύο συµβούλια πρέπει ακόµη να
εκλεγούν στην οριστική τους σύνθεση. Η σηµαντική συσσώρευση υποθέσεων προς εκδίκαση
εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες. Συνολικά, το δικαστικό σύστηµα της Σερβίας
εκπληρώνει τις προτεραιότητές του µόνον εν µέρει.
Η πρόοδος στην πάταξη της διαφθοράς συνεχίστηκε και η υπηρεσία καταπολέµησης της
διαφθοράς άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2010. Η πλειονότητα των δηµοσίων
υπαλλήλων υπέβαλαν στη νέα υπηρεσία δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων, όπως απαιτείται.
Εντούτοις, η διαφθορά εξακολουθεί να είναι διαδεδοµένη σε πολλούς τοµείς και να αποτελεί
σοβαρό πρόβληµα. Ελλείψει νέου νόµου, ο έλεγχος της χρηµατοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων και των προεκλογικών εκστρατειών εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναµίες. Ο
οργανισµός καταπολέµησης της διαφθοράς οφείλει ακόµη να ελέγξει τις δηλώσεις
περιουσιακών στοιχείων και να επιτελέσει το ρόλο του αποτελεσµατικά. Ο αριθµός των
καταδικαστικών αποφάσεων, ιδίως σε υψηλού επιπέδου υποθέσεις, παραµένει χαµηλός. Οι
δηµόσιες συµβάσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι δηµόσιες δαπάνες εξακολουθούν να
προκαλούν ανησυχία. Πρέπει να βελτιωθεί η προστασία των πληροφοριοδοτών.
Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την προστασία των µειονοτήτων, έχει
θεσπιστεί η αναγκαία νοµοθεσία. Το σύνταγµα εγγυάται τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα,
τα οποία γίνονται σεβαστά σε µεγάλο βαθµό, αλλά πρέπει ακόµη να διασφαλιστεί πλήρως η
επιβολή τους. Η σχετική νοµοθεσία πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Μικρή πρόοδος σηµειώθηκε όσον αφορά την πρόληψη των βασανιστηρίων, των
κακοποιήσεων και της ατιµωρησίας, όπου συνεχίστηκε να καταγράφονται ορισµένες
υποθέσεις. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι κατά κανόνα διασφαλισµένη. Εντούτοις, η
νοµοθεσία και η χρηµατοδότηση για αποτελεσµατικότερο σύστηµα δωρεάν παροχής νοµικής
βοήθειας είναι ακόµη ανύπαρκτες. Η Σερβία σηµείωσε µικρή πρόοδο στη µεταρρύθµιση του
σωφρονιστικού συστήµατός της. Θεσπίστηκε µία στρατηγική για την πρόληψη του
υπερπληθυσµού στις φυλακές αλλά οι κακές συνθήκες που επικρατούν σε αυτές
εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.
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Οι συνταγµατικές και νοµοθετικές διατάξεις για την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης
έχουν θεσπιστεί. Η νοµοθεσία που επιτρέπει στα µέσα ενηµέρωσης να λειτουργούν ελεύθερα
έχει επίσης θεσπιστεί. Ωστόσο, συνεχίστηκαν τα επεισόδια που περιελάµβαναν φραστικό
µίσος, απειλές και επιθέσεις κατά δηµοσιογράφων. Η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του
συνεταιρίζεσθαι προβλέπεται στο σύνταγµα και γίνεται κατά κανόνα σεβαστή.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συνέχισαν να διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στην
κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Σερβίας και να αποτελούν ένα σηµαντικό
παράγοντα της προώθησης των δηµοκρατικών αξιών. Συστάθηκε πρόσφατα ένα γραφείο για
τη συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών.
Υφίστανται συνταγµατικής διασφαλίσεις της ανεξιθρησκίας. Βελτιώθηκαν οι σχέσεις µεταξύ
των θρησκειών. Εντούτοις, η έλλειψη διαφάνειας και η συνέχιση της διαδικασίας
καταχώρισης παραµένουν τα κύρια εµπόδια στην άσκηση των δικαιωµάτων ορισµένων
µικρότερων θρησκευτικών οµάδων.
Η νοµοθεσία για την προστασία των οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων έχει σε
µεγάλο βαθµό θεσπιστεί. Η προστασία των γυναικών και των παιδιών από πράξεις βίας
πρέπει να ενισχυθεί. Ο νόµος για την ισότητα των φύλων, που αποσκοπεί στη βελτίωση της
θέσης των γυναικών έχει θεσπιστεί. Ωστόσο, δεν δίνεται η κατάλληλη συνέχεια σε υποθέσεις
ενδοοικογενειακής βίας. Σε σχέση µε τα δικαιώµατα των παιδιών, σηµειώθηκε πρόοδος στην
ενίσχυση της προστασίας των παιδιών από κακοποίηση και παραµέληση. Έχει θεσπιστεί το
νοµοθετικό πλαίσιο που απαγορεύει κάθε µορφή διακρίσεων στον τόπο εργασίας και θεσπίζει
ένα µηχανισµό για την προστασία από διακρίσεις. Ωστόσο, στην πράξη, οι διακρίσεις
συνεχίζονται, ιδίως κατά των Ροµ, την κοινότητα των ΛΟΑΤ (λεσβιών, οµοφυλόφιλων,
αµφισεξουαλικών και τρανσεξουαλικών), τις γυναίκες, τις εθνικές µειονότητες και τα άτοµα
µε αναπηρίες.
∆εν σηµειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας, καθώς δεν υπάρχει ακόµη
κατάλληλη νοµική βάση για την απόδοση περιουσιών.
Η νοµοθεσία για τα δικαιώµατα των µειονοτήτων και τα πολιτιστικά δικαιώµατα έχει
θεσπιστεί. Τον Ιούνιο 2010, διεξήχθηκαν οι εκλογές για τα 19 εθνικά συµβούλια
µειονοτήτων, οι οποίες ήταν καλά οργανωµένες στο σύνολό τους. Τα συµβούλια αυτά πρέπει
ακόµη να καταστούν λειτουργικά.
Η διεθνοτική κατάσταση στη Βοϊβοδίνα παρέµεινε σταθερή. Η εφαρµογή του καθεστώτος
που θεσπίστηκε πρόσφατα και του νόµου για τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων, ο οποίος
προβλέπει εκτεταµένη αυτονοµία της επαρχίας στους τοµείς της τοπικής οικονοµίας και της
οικονοµικής ανάπτυξης έχει αρχίσει. Πρέπει να θεσπιστούν και περαιτέρω νοµοθετικές
διατάξεις. Η κατάσταση στη Νότια Σερβία είναι στο σύνολό της σταθερή αλλά τεταµένη. Οι
συγκρούσεις µεταξύ εθνοτικών οµάδων, καθώς και εντός της µουσουλµανικής κοινότητας
στο Sandžak γενικά µειώθηκαν. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµη εντάσεις, ιδίως µεταξύ των δύο
υφιστάµενων ισλαµικών οργανώσεων και σε σχέση µε τη σύσταση του Εθνικού Βοσνιακού
Συµβουλίου Μειονοτήτων.
Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος στην αντιµετώπιση του θέµατος του καθεστώτος των
προσφύγων και των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας, αλλά απαιτούνται περαιτέρω
σηµαντικές προσπάθειες. Μολονότι υπήρξαν ορισµένες θετικές εξελίξεις, η πλειονότητα του
πληθυσµού των Ροµ συνεχίζει να διαβιεί σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Αντιµετωπίζουν
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επίσης διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κοινωνική
προστασία, την υγειονοµική περίθαλψη, την απασχόληση και την κατάλληλη στέγαση.
Όσον αφορά τα περιφερειακά θέµατα και τις διεθνείς υποχρεώσεις, η Σερβία επέδειξε
εποικοδοµητική στάση σε σχέση µε τις εξελίξεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο εισαγγελέας του
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) ανέφερε στην
τελευταία έκθεσή του προς το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η Σερβία ανταποκρίθηκε
επαρκώς και εγκαίρως σε αιτήµατα του γραφείου του εισαγγελέα για πρόσβαση σε έγγραφα,
αρχεία και µάρτυρες και ότι δεν υπάρχουν πλέον εκκρεµή αιτήµατα. Υπογράµµισε επίσης τον
επαγγελµατισµό και τη δέσµευση των υπηρεσιών που διεξάγουν επιχειρήσεις ανεύρεσης των
φυγάδων. Εντούτοις, προέβη σε ορισµένες συστάσεις σχετικά µε τη διεξαγωγή των
επιχειρήσεων. Παρά την ενεργή συνεχιζόµενη συνεργασία της Σερβίας µε το ICTY, οι δύο
κατηγορούµενοι από το ICTY διαφεύγουν ακόµη τη σύλληψη. Η πλήρης συνεργασία µε το
ICTY εξακολουθεί να αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την προσχώρηση στην ΕΕ,
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2010.
Καθιερώθηκε ικανοποιητική συνεργασία µε το EULEX σε σχέση µε τα εγκλήµατα πολέµου
στο Κοσσυφοπέδιο. Εντούτοις, συνεχίζουν να υφίστανται προβλήµατα µε ορισµένες χώρες
στην περιοχή, όσον αφορά την έκδοση και την αναγνώριση των επιβαλλόµενων ποινών.
Νέα ώθηση δόθηκε στη διαδικασία δήλωσης του Σαράγεβο µετά την συνάντηση υπουργών
που πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο 2010, στο Βελιγράδι, κατόπιν πρωτοβουλίας της Σερβίας.
Στη συνάντηση αυτή συµµετείχαν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Κροατία, το Μαυροβούνιο και η
Σερβία, οι οποίες συµφώνησαν όλες να συνεργαστούν για να αποσαφηνίσουν κυρίως τις
στατιστικές για τους πρόσφυγες και ορισµένα θέµατα που παραµένουν ανοιχτά. Οι χώρες
αυτές δεσµεύτηκαν επίσης να εργαστούν για την εξεύρεση λύσεων σε ορισµένα εκκρεµή
θέµατα έως τα τέλη του έτους.
Η Σερβία συνέχισε να συµµετέχει ενεργά σε περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως η διαδικασία
για τη συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEECP), το συµβούλιο περιφερειακής
συνεργασίας (ΣΠΣ) και η συµφωνία ελευθέρων συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης
(CEFTA). Το 2010, η Σερβία άσκησε την προεδρία της συµφωνίας ελευθερίας συναλλαγών
της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA). Η Σερβία συµµετέσχε επίσης ενεργά στις προετοιµασίες
για την επικείµενη στρατηγική του ∆ούναβη. Η Σερβία σηµείωσε σηµαντική πρόοδο στις
διµερείς της σχέσεις µε άλλες χώρες της διεύρυνσης, ιδίως την Κροατία και τη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη και συνέχισε να διατηρεί καλές σχέσεις µε τα γειτονικά κράτη µέλη της ΕΕ. Η
χώρα υπέγραψε µε την Κροατία συµφωνία περί εκδόσεως για συνεργασία σε ποινικές
υποθέσεις. Η περιφερειακή συνεργασία επηρεάστηκε ωστόσο από την απουσία συµφωνίας
µεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου για τη συµµετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε περιφερειακές
συναντήσεις. Πρέπει να ανευρεθεί το συντοµότερο δυνατό µία αποδεκτή και οριστική λύση
σχετικά µε τη συµµετοχή τόσο της Σερβίας όσο και του Κοσσυφοπεδίου σε περιφερειακά
φόρουµ. Τούτο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για µία συµµετοχική και λειτουργική περιφερειακή
συνεργασία. Η Σερβία δεν αποδέχεται ακόµη τις τελωνειακές σφραγίδες του Κοσσυφοπεδίου
που κοινοποιήθηκαν από την UNMIK. Στο Κοσσυφοπέδιο, η Σερβία διατήρησε παράλληλες
δοµές και οργάνωσε παράλληλες δηµοτικές εκλογές.
Μετά από µία σοβαρή ύφεση µε την έναρξη της παγκόσµιας κρίσης, η οικονοµία της Σερβίας
ανέκτησε σταδιακά τη σταθερότητά της ως αποτέλεσµα ενός προγράµµατος προσαρµογής
που συµφωνήθηκε µε το ∆ΝΤ και στηρίχτηκε επίσης από την ΕΕ και την Παγκόσµια
Τράπεζα. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2010, η οικονοµική δραστηριότητα αυξήθηκε, αλλά η
ανάκαµψη παραµένει αργή και εύθραυστη. Τα δηµόσια οικονοµικά συνέχισαν να
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επιδεινώνονται παρά τη λήψη ορισµένων µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής που
θεσπίστηκαν για να περιορίσουν την ολίσθηση του προϋπολογισµού. Η θέσπιση από την
κυβέρνηση τροποποιήσεων του νόµου για τον προϋπολογισµό και του νόµου για τις
συντάξεις ήταν ένα σηµαντικό βήµα προς τη βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων
οικονοµικών. Άλλες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, ιδίως οι ιδιωτικοποιήσεις και η
αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, καθυστέρησαν και πάλι λόγω των παρατεινόµενων
δυσµενών συνθηκών της αγοράς.
Σε σχέση µε τα οικονοµικά κριτήρια, σηµειώθηκε περιορισµένη περαιτέρω πρόοδος όσον
αφορά τη δηµιουργία µιας λειτουργούσας οικονοµίας της αγοράς. Η Σερβία πρέπει να
καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για την αναδιάρθρωση της οικονοµίας της, προκειµένου
να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει µεσοπρόθεσµα τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις
της αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχει ευρεία συναίνεση σχετικά µε τους βασικούς άξονες της οικονοµίας της αγοράς. Η
έγκαιρη θέσπιση κατάλληλων µέτρων σύµφωνα µε το ∆ΝΤ ήταν αποφασιστικής σηµασίας
στην αποκατάσταση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Η εξωτερική θέση της Σερβίας
βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Η ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας το
2006 οδήγησε σε αύξηση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο
όµως περιορίστηκε από την έντονη άνοδο των εξαγωγών και τη συγκρατηµένη αύξηση των
εισαγωγών. Τα συναλλαγµατικά αποθέµατα παρέµειναν σχετικά υψηλά παρά τις τακτικές
παρεµβάσεις της Κεντρικής Τράπεζας προκειµένου να ρυθµίσει την αστάθεια των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο πληθωρισµός διατηρήθηκε σε µεγάλο βαθµό εντός του
περιθωρίου διακύµανσης, καθώς η Κεντρική Τράπεζα επανήλθε σε περιοριστική νοµισµατική
πολιτική. Οι τράπεζες συνέχισαν να παρουσιάζουν ικανοποιητική κεφαλαιοποίηση και
ρευστότητα. Η τροποποίηση του νόµου για τον προϋπολογισµό και του νόµου για τις
συντάξεις δεσµεύει την κυβέρνηση να προβεί µεσοπρόθεσµα σε δηµοσιονοµική εξυγίανση.
Ωστόσο, η Σερβία σηµείωσε και πάλι καθυστέρηση στις µεταρρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των σηµαντικότερων διαρθρωτικών ελλείψεων. Παρά τη βαθµιαία οικονοµική
ανάκαµψη, η αγορά εργασίας συνέχισε να επιδεινώνεται, µε µείωση της απασχόλησης και
αύξηση της ανεργίας. Παρά τα διαρθρωτικά µέτρα για να περιοριστεί η δηµοσιονοµική
ολίσθηση κατά τη διάρκεια της κρίσης και την τροποποίηση του συστήµατος του
προϋπολογισµού και της νοµοθεσίας για τις συντάξεις ώστε να ενισχυθεί η δηµοσιονοµική
πειθαρχία, η βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών µεσοπρόθεσµα πρέπει να ενισχυθεί µε
µεταρρυθµίσεις στους τοµείς του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης και δηµόσιας
διοίκησης. Οι ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων συλλογικής ιδιοκτησίας ανεστάλησαν µετά την
κατάργηση πολλών συµβάσεων πώλησης. Οι ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων
καθυστέρησαν και πάλι. Το επιχειρηµατικό περιβάλλον δυσχεραίνεται από υπερβολικές
διοικητικές απαιτήσεις και µειωµένη προβλεψιµότητα του δικαίου, ιδίως όσον αφορά την
πραγµατική επιβολή των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, στοιχεία τα οποία θέτουν εµπόδια στην
είσοδο και την έξοδο από την αγορά. Επιπλέον, οι αδυναµίες στον ανταγωνισµό και οι
ανεπάρκειες των υποδοµών αποτελούν φραγµούς για την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Ο
άτυπος τοµέας εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντική πρόκληση.
Η Σερβία σηµείωσε περαιτέρω πρόοδο στην εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε τα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Η Σερβία συνέχισε επίσης να εφαρµόζει τις διατάξεις της ενδιάµεσης συµφωνίας
και σηµείωσε περαιτέρω πρόοδο στη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ). Η διοικητική ικανότητα είναι ικανοποιητική. Ωστόσο,
απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να εναρµονιστούν η νοµοθεσία και οι πολιτικές µε το
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κεκτηµένο. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλιστούν η αποτελεσµατική εφαρµογή και εκτέλεση της
σχετικής µε την ΕΕ νοµοθεσίας.
Όσον αφορά την εσωτερική αγορά, η Σερβία σηµείωσε πρόοδο στην υιοθέτηση των
προτύπων της ΕΕ στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων. Η νοµοθεσία
για τη µετρολογία και για ορισµένες νέες οδηγίες προσέγγισης έχει θεσπιστεί. Ωστόσο, λείπει
ακόµη ένα νέο νοµικό πλαίσιο για την επιτήρηση της αγοράς. Η διοικητική ικανότητα και η
συνεργασία µεταξύ των κρατικών οργάνων πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Απαιτούνται
επιπλέον προσπάθειες για να συνεχιστεί η µεταφορά στη σερβική νοµοθεσία του ειδικού
κεκτηµένου για τα προϊόντα.
Η Σερβία έχει προχωρήσει µε µέτριο ρυθµό στην υιοθέτηση των προτύπων της ΕΕ στους
τοµείς της κυκλοφορίας των προσώπων, των υπηρεσιών, του δικαιώµατος εγκατάστασης και
του εταιρικού δικαίου. Η έγκριση ορισµένων πράξεων είναι ακόµη σε εκκρεµότητα. Στον
τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, η Σερβία σηµείωσε µέτρια πρόοδο. Οι µη
µόνιµοι κάτοικοι είναι ελεύθεροι να προβαίνουν σε άµεσες επενδύσεις µε ορισµένους
περιορισµούς. Η Σερβία πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της σταδιακής ελευθέρωσης οι οποίες προβλέπονται στη ΣΣΣ.
Η Σερβία έχει ήδη προχωρήσει ικανοποιητικά προς την εναρµόνιση µε το κεκτηµένο της ΕΕ
και διατηρεί τη δέσµευσή της να προβεί σε µεταρρυθµίσεις στους τοµείς των τελωνείων και
της φορολογίας. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενδιάµεση συµφωνία τηρήθηκαν.
Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες σχετικά µε τις διαδικασίες και τη διοικητική ικανότητα.
Η ικανότητα επιβολής των φορολογικών διοικητικών αρχών και της είσπραξης των φόρων
βελτιώθηκε, µολονότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος σχετικά µε αυτό το θέµα. Η Σερβία
πρέπει να λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα για να διασφαλίσει ότι η φορολογική της νοµοθεσία
είναι σύµφωνη µε τον κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων.
Η Σερβία σηµείωσε σχετική πρόοδο στην υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων στον τοµέα
του ανταγωνισµού. Έχει θεσπιστεί η νοµοθεσία εφαρµογής του δικαίου περί ανταγωνισµού.
Εντούτοις, η Σερβία πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της επιβολής
της νοµοθεσίας. Η γνώση του δικαίου περί ανταγωνισµού και των οικονοµικών στο
δικαστικό τοµέα παραµένει περιορισµένη. Έχει σηµειωθεί ορισµένη πρόοδος στον τοµέα των
κρατικών ενισχύσεων. Συστάθηκε αρχή για τις κρατικές ενισχύσεις. Εντούτοις, πρέπει να
ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα της εν λόγω αρχής. Πρέπει να διασφαλιστεί η
αποτελεσµατική εφαρµογή του δικαίου.
Οι προετοιµασίες της Σερβίας για την εγκαθίδρυση ενός αποτελεσµατικού και πλήρως
ανεξάρτητου συστήµατος δηµόσιων συµβάσεων µε απλουστευµένες διαδικασίες ανάθεσης
έχουν προχωρήσει µετρίως. Απαιτούνται ακόµη σηµαντικές προσπάθειες για να ενισχυθεί η
ικανότητα εκπλήρωσης των απαιτήσεων του κεκτηµένου της ΕΕ. Σηµειώθηκε πρόοδος στον
τοµέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για την
εναρµόνιση µε το κεκτηµένο. Όσον αφορά την επιβολή, απαιτείται η βελτίωση του
συντονισµού µεταξύ των σχετικών οργανισµών, καθώς και της κατάρτισης δικαστικών.
Συνεχίζονται οι προετοιµασίες για την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων στους τοµείς
της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής. Έχει σηµειωθεί πρόοδος στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας. Το στρατηγικό «σχέδιο ανάπτυξης της προστασίας της υγείας» για την
περίοδο 2010-2015, το οποίο καταρτίστηκε από το Εθνικό Συµβούλιο Υγείας της Σερβίας,
εγκρίθηκε από την κυβέρνηση.
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Η Σερβία σηµείωσε σχετική πρόοδο στην εναρµόνιση µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα στον τοµέα
της εκπαίδευσης. Πρέπει να αναπτυχθεί µία σφαιρική στρατηγική που καλύπτει όλα τα
επίπεδα της εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένης της δια βίου µάθησης. Ικανοποιητική
πρόοδος σηµειώθηκε στην εναρµόνιση στους τοµείς της επιστήµης και της έρευνας. Ωστόσο,
χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για να διευκολυνθεί η ένταξη της Σερβίας στον
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και για να ενισχυθεί η εθνική της ικανότητα στον τοµέα της
έρευνας.
Οι διαπραγµατεύσεις για την προσχώρηση της Σερβίας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου
(ΠΟΕ) πλησιάζουν στο τέρµα τους. Οι διµερείς διαπραγµατεύσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί µε
τους περισσότερους εταίρους του ΠΟΕ.
Όσον αφορά τις τοµεακές πολιτικές, στον τοµέα της βιοµηχανίας και των ΜΜΕ, η Σερβία
έχει προχωρήσει ικανοποιητικά και πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι προετοιµασίες για τη
θέσπιση µιας βιοµηχανικής στρατηγικής βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο.
Η Σερβία προχωρεί ικανοποιητικά στην επίτευξη των ευρωπαϊκών προτύπων στους τοµείς
της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης, της ασφάλειας των τροφίµων, της κτηνιατρικής και
φυτοϋγειονοµικής πολιτικής. Το νοµικό πλαίσιο εξακολουθεί να βελτιώνεται. Ωστόσο, πρέπει
να αναβαθµιστούν η εφαρµογή και η υλοποίηση, ιδίως στον τοµέα της ασφάλειας των
τροφίµων. Η διοικητική ικανότητα είναι περιορισµένη και οι πόροι πρέπει να κατανεµηθούν
αποτελεσµατικότερα. Οι υπηρεσίες επιθεώρησης χρειάζονται περισσότερο κατάρτιση.
Υπάρχει ανάγκη να προσληφθεί ειδικευµένο προσωπικό στους νεοσυσταθέντες φορείς.
Σηµειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τον επίσηµο έλεγχο των εργαστηρίων.
Στον τοµέα του περιβάλλοντος, η Σερβία προχωρεί µε µέτριο ρυθµό στην επίτευξη των
ευρωπαϊκών προτύπων. Το εθνικό πρόγραµµα για την προστασία του περιβάλλοντος 20102019 και ορισµένοι νόµοι για την ποιότητα του αέρα και του νερού καθώς και για την
προστασία της φύσης και την κλιµατική αλλαγή έχουν θεσπιστεί. Ο νέος οργανισµός χηµικών
προϊόντων κατέστη λειτουργικός. Ωστόσο, η ικανότητα εφαρµογής και επιβολής της
νοµοθεσίας χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση.
Η Σερβία σηµείωσε σχετική πρόοδο στον τοµέα των µεταφορών. Εφαρµόζονται πλέον οι
διατάξεις της ευρωπαϊκής συµφωνίας πολιτικής αεροπορίας για την πρόσβαση στην αγορά.
Ωστόσο, πρέπει ακόµη να θεσπιστεί το νοµικό πλαίσιο στον τοµέα των σιδηροδροµικών
µεταφορών. Η διοικητική ικανότητα πρέπει να ενισχυθεί.
Στον τοµέα της ενέργειας, η Σερβία σηµείωσε σχετική πρόοδο από την άποψη της
εναρµόνισης µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ωστόσο, η πρόοδος παραµένει άνιση. Χρειάζονται
περαιτέρω προσπάθειες για να επιτευχθεί αδέσµευτο και πραγµατικό άνοιγµα της αγοράς
παράλληλα µε µία πολιτική αξιόπιστων τιµών που αντικατοπτρίζουν το κόστος. Χρειάζονται
περαιτέρω προσπάθειες για να ενισχυθεί η ρυθµιστική αρχή για τα πυρηνικά.
Στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφορίας και των µέσων ενηµέρωσης σηµειώθηκε σχετική
πρόοδος. Ενισχύθηκε το νοµοθετικό πλαίσιο, αλλά η εφαρµογή παραµένει αργή και οι
κατάλληλες ρυθµιστικές εξελίξεις καθώς και οι εξελίξεις της αγοράς στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Οι προετοιµασίες στον τοµέα
των υπηρεσιών στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφορίας προχώρησαν µε µέτριο ρυθµό.
Στον οπτικοακουστικό τοµέα, η νοµοθεσία για τα µέσα ενηµέρωσης πρέπει να εναρµονιστεί
µε το κεκτηµένο, ενώ ορισµένες διατάξεις του νόµου για την ενηµέρωση του κοινού
συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχίες.
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Ενώ η Σερβία βρίσκεται ακόµη στα αρχικά στάδια όσον αφορά την εισαγωγή των ορθών
πρακτικών στο δηµόσιο εσωτερικό δηµοσιονοµικό έλεγχο και στον εξωτερικό έλεγχο,
αναφέρεται ορισµένη πρόοδος µε τη σύσταση της κεντρικής µονάδας εναρµόνισης
δηµοσιονοµικού ελέγχου και τον πρώτο λογιστικό έλεγχο των εθνικών λογαριασµών από το
κρατικό ελεγκτικό οργανισµό.
Η Σερβία σηµείωσε ικανοποιητική πρόοδο προς την εναρµόνιση µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
στον τοµέα των στατιστικών, θεσπίζοντας νόµους για τις στατιστικές και τις απογραφές του
πληθυσµού και της γεωργίας. Οι προετοιµασίες για την απογραφή του πληθυσµού έχουν
προχωρήσει ικανοποιητικά αλλά πρέπει ακόµη να διασφαλιστεί η χρηµατοδότησή τους.
Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω πρόοδος σε πολλούς στατιστικούς τοµείς και χρειάζεται να
καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για να ενισχυθεί η ικανότητα της στατιστικής υπηρεσίας.
Στον τοµέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας η πρόοδος συνεχίστηκε. Από
το ∆εκέµβριο του 2009, άρχισαν να ισχύουν τα ταξίδια χωρίς θεώρηση για τους Σέρβους
πολίτες που είναι κάτοχοι βιοµετρικών διαβατηρίων.
Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος στον τοµέα της διαχείρισης των συνόρων, κυρίως µέσω του
εκσυγχρονισµού του εξοπλισµού και των υποδοµών. Ωστόσο, χρειάζονται περαιτέρω
προσπάθειες για να εξαλειφθούν οι διαφορές µεταξύ των µεµονωµένων σηµείων διέλευσης
των συνόρων και για να βελτιωθεί ο έλεγχος στα σύνορα µε την πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Κροατία και
ιδίως στη διοικητική διαχωριστική γραµµή µε το Κοσσυφοπέδιο.
Μικρή πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα του ασύλου. Εκδόθηκε ένας κατάλογος ασφαλών
χωρών για τους αιτούντες άσυλο. Ωστόσο, το Γραφείο Ασύλου, ο πρώτος επίσηµος φορέας
για τους αιτούντες άσυλο, δεν έχει συσταθεί ακόµη. Πολλές υποθέσεις κλείνονται διότι οι
υποβάλλοντες αίτηση εγκαταλείπουν την επικράτεια της Σερβίας ή εξαφανίζονται. Η Σερβία
σηµείωσε µικρή πρόοδο στον τοµέα της µετανάστευσης. Η εφαρµογή της συµφωνίας
επανεισδοχής µεταξύ της Σερβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίστηκε χωρίς σηµαντικά
προβλήµατα. Εντούτοις, δεν υπάρχει πραγµατική εφαρµογή της στρατηγικής για τη
διαχείριση της µετανάστευσης. Απαιτούνται προσπάθειες για να βελτιωθεί ο συντονισµός
µεταξύ των αρµόδιων φορέων και για να ενισχυθούν οι ικανότητές τους.
Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος στην πρόληψη νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες. Θεσπίστηκε ένα σχέδιο δράσης και συστάθηκε ένας φορέας συντονισµού.
Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της εθνικής και διεθνούς συνεργασίας στην
έρευνα και διεκπεραίωση των παραβάσεων. Ωστόσο, τα πρακτικά αποτελέσµατα ήταν
πενιχρά. Η διοίκηση για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες στερείται της ικανότητας να εντοπίζει συστηµατικά τις ύποπτες περιπτώσεις.
Πρέπει να βελτιωθεί η υποβολή εκθέσεων, ιδίως εκτός του τραπεζικού τοµέα. Οι δικαστικές
υπηρεσίες και οι υπηρεσίες επιβολής του νόµου δεν διαθέτουν την αναγκαία πείρα σε
υποθέσεις νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες καθώς και σε έρευνες
χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα. Ο αριθµός των καταδικαστικών αποφάσεων παραµένει
χαµηλός.
Στον τοµέα καταπολέµησης των ναρκωτικών σηµειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος. Οι
υπηρεσίες επιβολής του νόµου συνέχισαν τις έρευνες και βελτίωσαν τη διεθνή συνεργασία,
µε αποτέλεσµα να προβούν σε κατασχέσεις µεγάλων ποσοτήτων παράνοµων ναρκωτικών.
Εντούτοις, συνεχίζουν να υφίστανται αδυναµίες στην επιτήρηση των συνόρων µε την πρώην
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Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και
την Κροατία καθώς και στη διοικητική διαχωριστική γραµµή µε το Κοσσυφοπέδιο.
Η ανάπτυξη της ικανότητας στο πλαίσιο της αστυνοµίας συνεχίστηκε µε την αναβάθµιση
ειδικευµένων υπηρεσιών της αστυνοµίας δίωξης του εγκλήµατος. Η συνεργασία µεταξύ
διαφόρων αστυνοµικών δοµών, καθώς και η περιφερειακή και διεθνής συνεργασία
βελτιώθηκαν. Εντούτοις, πρέπει να αναβαθµιστούν ο στρατηγικός σχεδιασµός και η
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και να καταστούν διαφανέστερες οι διαδικασίες
πρόσληψης. Πρέπει να ενισχυθεί ο εσωτερικός έλεγχος.
Ικανοποιητική πρόοδος σηµειώθηκε στην καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος. Η
συνεργασία µεταξύ διαφόρων υπηρεσιών βελτιώθηκε στη χώρα, στην περιοχή και διεθνώς,
γεγονός το οποίο οδήγησε σε ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε έρευνες υψηλού επιπέδου και
στη σύλληψη υπόπτων. Η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων άρχισε µε πιο συστηµατικό
τρόπο και, σε ορισµένες περιπτώσεις, διενεργήθηκαν κατασχέσεις. Εντούτοις, δεν θεσπίστηκε
ακόµη ο νέος και ουσιαστικά αναθεωρηµένος κώδικας ποινικής δικονοµίας. Οι ικανότητες
των υπηρεσιών επιβολής του νόµου να χρησιµοποιούν σύγχρονες τεχνικές στη διεξαγωγή
ερευνών, ιδίως στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών ερευνών, πρέπει να ενισχυθούν
περαιτέρω.
Οι διαδικασίες για την ταυτοποίηση των θυµάτων της εµπορίας ανθρώπων θεσπίστηκε και ο
αριθµός των ταυτοποιούµενων θυµάτων συνεχίζει να αυξάνεται. Ωστόσο, πρέπει να
τροποποιηθεί το στρατηγικό πλαίσιο, προκειµένου να βελτιωθεί η ανταπόκριση της
αστυνοµίας στις εµφανιζόµενες τάσεις και να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ της
αστυνοµίας, των εισαγγελιών και των δικαστηρίων. Η Σερβία σηµείωσε σχετική πρόοδο στην
καταπολέµηση της τροµοκρατίας µε τη θέσπιση του νόµου για τη στρατιωτική ασφάλεια και
τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ωστόσο, πρέπει να βελτιωθούν οι πολιτικές
πρόληψης. ∆εν έχει ακόµη καταρτιστεί µία βάση δεδοµένων για ύποπτους τροµοκράτες.
Περιορισµένη πρόοδος σηµειώθηκε στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Η
στρατηγική για την εφαρµογή του νόµου για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων
θεσπίστηκε τον Αύγουστο του 2010. Παρά τις κάποιες βελτιώσεις, το γραφείο του επιτρόπου
πληροφοριών δηµοσίου συµφέροντος και προστασίας προσωπικών δεδοµένων συνεχίζει να
µην διαθέτει ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους. Η προστασία των προσωπικών
δεδοµένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σύναψη συµφωνίας της Σερβίας µε την
Eurojust καθώς και επιχειρησιακής συµφωνίας µε την Ευρωπόλ.
Κοσσυφοπέδιο
Το Κοσσυφοπέδιο σηµείωσε πρόοδο όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια. Ενίσχυσε τη
δέσµευσή του στην ευρωπαϊκή ατζέντα και στη µεταρρύθµιση των πολιτικών και προέβη στη
σύσταση ενός Υπουργείου για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η κυβέρνηση διασφάλισε την
επιτυχή διεξαγωγή του διαλόγου µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαδικασία
σταθεροποίησης και σύνδεσης. Οι αρχές πρέπει τώρα να επιταχύνουν το ρυθµό της
µεταρρύθµισης. Η ικανότητα της δηµόσιας διοίκησης παραµένει αδύναµη και ο δικαστικός
τοµέας δεν λειτουργεί αποτελεσµατικά. Το κράτος δικαίου συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές
ανησυχίες. Η συνεργασία µε την αποστολή κράτους δικαίου της ΕΕ (EULEX) βελτιώθηκε
και οι αρχές δροµολόγησαν ορισµένες επιχειρήσεις καταπολέµησης της διαφθοράς µε την
υποστήριξη της EULEX. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν και να καλύψουν το
οργανωµένο έγκληµα, τα ναρκωτικά και τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
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δραστηριότητες. Μετά την παραίτηση του προέδρου του Κοσσυφοπεδίου, προκηρύχθηκαν
εκλογές.
Το Κοσσυφοπέδιο σηµείωσε σηµαντική πρόοδο στην αποκέντρωση. ∆ηµιουργήθηκαν
τέσσερις νέοι δήµοι οι οποίοι είναι πλέον λειτουργικοί. Στα τέλη του 2009,
πραγµατοποιήθηκαν τοπικές εκλογές. Μία αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκρινε
ότι η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ειρηνικά µε σηµαντική συµµετοχή των ψηφοφόρων,
συµπεριλαµβανοµένης και της κοινότητας των Κοσοβάρων. Εντούτοις, συνεχίζονται οι
ανησυχίες για το βόρειο Κοσσυφοπέδιο. Σηµειώθηκαν ορισµένα βίαια επεισόδια. Η
αποκέντρωση µπορεί να ολοκληρωθεί µόνον µε τη συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού.
Χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ένταξη όλων των κοινοτήτων
και οι παροχές των δηµόσιων υπηρεσιών σε όλους τους δήµους. Όσον αφορά αυτό το θέµα,
είναι σηµαντική η στήριξη εκ µέρους των τοπικών κοινοτήτων, συµπεριλαµβανοµένου του
εποικοδοµητικού ρόλου τους στην παγίωση του κράτους δικαίου. Οι παράλληλες δοµές
συνεχίζουν να λειτουργούν παρεµποδίζοντας έτσι τη διαδικασία αποκέντρωσης.
Τον Ιούλιο, το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο εξέδωσε συµβουλευτική γνώµη, η οποία κατέληγε στο
συµπέρασµα ότι η δήλωση ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου δεν παραβίαζε το γενικό
διεθνές δίκαιο ή το ψήφισµα 1244 (1999) του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μετά το
ψήφισµα της 9ης Σεπτεµβρίου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η ΕΕ επιβεβαίωσε την
πρόθεσή της να διευκολύνει τη διαδικασία διαλόγου µεταξύ της Πρίστινα και του
Βελιγραδίου για την προώθηση της συνεργασίας, την επίτευξη προόδου στην πορεία προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των λαών τους. Πρέπει να
καταβληθούν σύντονες προσπάθειες από όλα τα µέρη για τη συµµετοχική και
αποτελεσµατική λειτουργία των περιφερειακών φόρουµ.
Όσον αφορά τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου, σηµειώθηκε πρόοδος στην ενίσχυση των
εκτελεστικών και κοινοβουλευτικών δοµών, ιδίως όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Ωστόσο, το κράτος δικαίου χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και αποτελεί ένα θέµα που
προκαλεί σοβαρές ανησυχίες.
Το Σεπτέµβριο, το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι είναι αντισυνταγµατικό το ίδιο
πρόσωπο να ασκεί ταυτόχρονα το αξίωµα του προέδρου του Κοσσυφοπεδίου και του
προέδρου ενός πολιτικού κόµµατος. Μετά από αυτή την απόφαση, ο πρόεδρος του
Κοσσυφοπεδίου παραιτήθηκε. Στη συνέχεια το LDK αποσύρθηκε από τον κυβερνώντα
συνασπισµό. Στις 12 ∆εκεµβρίου 2010 προκηρύχθηκαν εκλογές.
Η συνέλευση όρισε µία επιτροπή δηµόσιων λογαριασµών. Η επιτροπή για την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση απλούστευσε τους κανόνες και τις διαδικασίες της. Ωστόσο, η ικανότητά της να
εξετάζει διεξοδικά τα νοµοσχέδια και να παρακολουθεί την εφαρµογή τους µετά την έγκρισή
τους είναι ανεπαρκής. Η κοινοβουλευτική εποπτεία της κυβέρνησης πρέπει να ενισχυθεί
περισσότερο.
Οι βασικές δοµές διακυβέρνησης δηµιουργήθηκαν και συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα
µε τις σχετικές συνταγµατικές διατάξεις. Το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης έκανε µία
καλή αρχή και τώρα χρειάζεται να ενισχύσει την ικανότητά του και να παγιώσει το
συντονιστικό ρόλο του µε τις άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.
Η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης στο Κοσσυφοπέδιο εξακολουθεί να αποτελεί µία
πολύ σηµαντική πρόκληση. Το νοµικό πλαίσιο αναπτύχθηκε περαιτέρω µε τη θέσπιση των
νόµων για τη δηµόσια διοίκηση και τους µισθούς. Η ικανότητα της δηµόσιας διοίκησης να
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παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες στο Κοσσυφοπέδιο χρειάζεται
ουσιαστική ενίσχυση. Η δηµόσια διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου παραµένει αδύναµη.
Το Κοσσυφοπέδιο σηµείωσε πρόοδο όσον αφορά τη µεταρρύθµιση του δικαστικού
συστήµατος. Η βασική δικαστική µεταρρύθµιση δροµολογήθηκε µε τη θέσπιση τεσσάρων
νόµων για τη µεταρρύθµιση των δικαστηρίων, της εισαγγελίας, του ∆ικαστικού Συµβουλίου
του Κοσσυφοπεδίου και του Εισαγγελικού Συµβουλίου του Κοσσυφοπεδίου. Ο νόµος για τα
δικαστήρια εισάγει ένα νέο µισθολογικό σύστηµα, το οποίο βελτιώνει σηµαντικά την
κατάσταση των δικαστών. Επίσης, ολοκληρώθηκε η εξέταση των δικαστών και των
εισαγγελέων. Πλέον των 340 δικαστών και εισαγγελέων διορίστηκαν από τον πρόεδρο σε
θέσεις σε όλα τα επίπεδα του δικαστικού κλάδου. Τούτο περιλαµβάνει το διορισµό των
τοπικών µελών του ∆ικαστικού Συµβουλίου του Κοσσυφοπεδίου, τα οποία εξέλεξαν τον
πρόεδρο του συµβουλίου. Αφού επέτυχαν στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, οι
πρώτοι µελλοντικοί δικαστές και εισαγγελείς αποφοίτησαν από το δικαστικό ινστιτούτο του
Κοσσυφοπεδίου, το ∆εκέµβριο του 2009. Ωστόσο, υπήρξαν περιπτώσεις πολιτικών
παρεµβάσεων στο δικαστικό σύστηµα, ιδίως στη διαδικασία επαναδιορισµού των δικαστών
και των εισαγγελέων. Υπάρχει ακόµη σηµαντικός αριθµός υποθέσεων που εκκρεµούν, οι
οποίες αφορούν ιδίως αστικές υποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων
ιδιοκτησίας. Τα θεσµικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να δώσουν περισσότερη
σηµασία στη στήριξη των ερευνών και στη δικαστική συνέχεια των εγκληµάτων πολέµου.
Πρέπει να εκπονηθούν σχέδια για την εφαρµογή της µεταρρύθµισης του δικαστικού τοµέα
και να χορηγηθούν σε αυτά οι σχετικοί πόροι. Το Κοσσυφοπέδιο βρίσκεται ακόµη σε αρχικό
στάδιο όσον αφορά την υλοποίηση των προτεραιοτήτων στον τοµέα της δικαιοσύνης.
Το νοµικό πλαίσιο για την καταπολέµηση της διαφθοράς βελτιώθηκε µε τη θέσπιση των
νόµων για τον οργανισµό καταπολέµησης της διαφθοράς και για τη δήλωση και προέλευση
της ιδιοκτησίας και των δώρων σε ανώτερους δηµόσιους υπαλλήλους. Ο νόµος για την
πρόληψη της σύγκρουσης συµφερόντων κατά την άσκηση δηµόσιων καθηκόντων έχει
τροποποιηθεί. Ο νόµος για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων δεν εναρµονίζεται
πλήρως µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εντούτοις, τα αποτελέσµατα της καταπολέµησης της
διαφθοράς είναι περιορισµένα. Οι κύριοι τοµείς που προκαλούν ανησυχία εξακολουθούν να
είναι η διαδικασία σύναψης συµβάσεων και το δικαστικό σύστηµα καθώς και το σύστηµα
επιβολής του νόµου. Η EULEX ήταν υποχρεωµένη να συνεχίσει να ασκεί την εκτελεστική
της εντολή σε υποθέσεις υψηλού επιπέδου. Επί του παρόντος, διεξάγονται ορισµένες έρευνες
για την καταπολέµηση της διαφθοράς. Τον Απρίλιο, άρχισαν έρευνες στο Υπουργείο
Μεταφορών· τον Ιούλιο, η αστυνοµία του Κοσσυφοπεδίου συνέλαβε το διοικητή της
κεντρικής τράπεζας σε συνεργασία µε την EULEX. Η κυβέρνηση συνεργάστηκε σε αυτές τις
έρευνες. Η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί στο Κοσσυφοπέδιο ένα πολύ σοβαρό
πρόβληµα. Το νοµικό πλαίσιο παραµένει ελλιπές και δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα
ευρωπαϊκά πρότυπα.
Το σύνταγµα εγγυάται το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την προστασία των
µειονοτήτων και απαριθµεί τις κύριες διεθνείς συµφωνίες και πράξεις που εφαρµόζονται
άµεσα στο Κοσσυφοπέδιο. Ωστόσο, η θεσµική οργάνωση και η έλλειψη πολιτικής βούλησης
παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική εφαρµογή των νοµικών προτύπων σε αυτόν τον τοµέα. Η
διαδικασία ενσωµάτωσης της σερβικής κοινότητας συνεχίζεται. Οι αρχές πρέπει να
καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να αντιµετωπίσουν βασικά προβλήµατα, όπως η
πρόσβαση στην ιδιοκτησία, τα αγνοούµενα πρόσωπα, οι επιστροφές και η εκπαίδευση.
Σηµειώθηκε ορισµένη πρόοδος όσον αφορά τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα. Η κυβέρνηση
πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την πρόληψη των
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βασανιστηρίων, τους ισχυρισµούς κακοποιήσεων και την υπερβολική χρήση βίας από την
αστυνοµία και το προσωπικό των φυλακών. Οι συνθήκες στις φυλακές συνεχίζουν να
προκαλούν ανησυχία. Σηµειώθηκε περιορισµένη πρόοδο όσον αφορά την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη.
Η ελευθερία της έκφρασης δεν διασφαλίζεται ακόµη στην πράξη. Η ανεξαρτησία και η
αµεροληψία της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης χρειάζονται ενίσχυση. Οι δηµοσιογράφοι
συνεχίζουν να δέχονται απειλές ως αντίδραση στα ρεπορτάζ τους. Επίσης, αντιµετωπίζουν
δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στα επίσηµα έγγραφα. Η νοµοθεσία για την ελευθερία
του συνεταιρίζεσθαι δεν διευκολύνει βιώσιµη ανάπτυξη και χρηµατοδότηση των µη
κυβερνητικών οργανώσεων. Η ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών να ελέγχει και να
αξιολογεί την επίδοση της κυβέρνησης αυξάνεται. Εντούτοις, η κοινωνία των πολιτών είναι
ακόµη αδύναµη και δεν την συµβουλεύονται συστηµατικά οι δήµοι και η κυβέρνηση στο
πλαίσιο της νοµοθετικής διαδικασίας.
Τα οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα δεν διασφαλίζονται ακόµη πλήρως. Το νοµικό
πλαίσιο για την προστασία των γυναικών ενισχύθηκε. Σηµειώθηκε ορισµένη πρόοδος στον
τοµέα της δικαιοσύνης ανηλίκων. Εντούτοις, η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού
παραµένει αδύναµη. Η κυβέρνηση πρέπει να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα την παιδική
εργασία και την εµπορία παιδιών. Η κοινωνική ένταξη και η προστασία των ευάλωτων
οµάδων, ιδίως των εγκαταλειµµένων παιδιών, των ατόµων που επιστρέφουν και των ατόµων
µε αναπηρίες πρέπει να βελτιωθεί. Το Κοσσυφοπέδιο δροµολόγησε µία εκστρατεία
ευαισθητοποίησης για την καταπολέµηση των διακρίσεων µε ιδιαίτερη έµφαση στις
διακρίσεις που βασίζονται στην ηλικία και στο σεξουαλικό προσανατολισµό. Η εφαρµογή
της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των διακρίσεων παραµένει ανεπαρκής. Η εφαρµογή
των αποφάσεων του δικαστηρίου που εγγυώνται την άσκηση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας
βελτιώθηκε. Ωστόσο, η σηµαντική συσσώρευση υποθέσεων και άλλων θεµάτων που
εκκρεµούν επί µακρόν παρεµποδίζουν σοβαρά την ανάκτηση της ιδιοκτησίας.
Σηµειώθηκε περιορισµένη πρόοδος, όσον αφορά το σεβασµό και την προστασία των
µειονοτήτων και των πολιτιστικών δικαιωµάτων. Το Υπουργείο Πολιτισµού συνέστησε µία
διεύθυνση για την πολιτιστική κληρονοµιά. Συνεχίστηκε η ανοικοδόµηση των θρησκευτικών
µνηµείων. Η KFOR µεταβίβασε στην αστυνοµία του Κοσσυφοπεδίου την αρµοδιότητα για
την προστασία ορισµένων θρησκευτικών και πολιτιστικών χώρων. Ωστόσο, ο νόµος για την
πολιτιστική κληρονοµιά δεν εφαρµόζεται πλήρως. Πρέπει ακόµη να ιδρυθεί το συµβούλιο
παρακολούθησης που είχε προβλεφτεί στο νόµο του 2008 για ειδικές ζώνες προστασίας. Το
Υπουργείο για τις Κοινότητες και την Επιστροφή αύξησε τις προσπάθειές του, προκειµένου
να συνδράµει την επιστροφή των προσφύγων και εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας
µειονοτήτων. Ο αριθµός των εθελουσίων επιστροφών αυξάνεται σε όλο το Κοσσυφοπέδιο.
Το ∆εκέµβριο του 2009, το Κοσσυφοπέδιο ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης για την εφαρµογή της
στρατηγικής για την ένταξη των κοινοτήτων των Ροµ, των Ασκάλι και των Αιγυπτίων. Η
κυβέρνηση δηµιούργησε τις δοµές για την εφαρµογή αυτής της στρατηγικής. Η διαδικασία
επαναστέγασης των οικογενειών από τις µολυσµένες από το µόλυβδο περιοχές του Βορείου
Κοσσυφοπεδίου άρχισε, επιτρέποντας έτσι το κλείσιµο του καταυλισµού Cesmin
Llug/Česmin Lug. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό. Οι
συνθήκες διαβίωσης για τις κοινότητες των Ροµ, Ασκάλι και Αιγυπτίων και η πρόσβασή τους
στην εκπαίδευση, την υγειονοµική περίθαλψη και την κοινωνική προστασία είναι ακόµη
θέµατα που προκαλούν σοβαρή ανησυχία. Η συµµετοχή του Κοσσυφοπεδίου στη «δεκαετία
ενσωµάτωσης των Ροµ» πρέπει να εδραιωθεί.
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Όσον αφορά τις περιφερειακές και διεθνείς υποχρεώσεις, κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, το Κοσσυφοπέδιο συνέχισε να συνεργάζεται µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο
για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY). ∆έκα έτη και πλέον µετά το τέλος της ένοπλης
σύγκρουσης, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 1800 αγνοούµενοι. Οι αρχές πρέπει να καταβάλουν
περισσότερες προσπάθειες σε αυτόν τον τοµέα. Το Κοσσυφοπέδιο συµµετέσχε στη
συνάντηση υψηλού επιπέδου ΕΕ-∆υτικών Βαλκανίων που πραγµατοποιήθηκε, τον Ιούνιο,
στο Σαράγεβο. Ωστόσο, το Κοσσυφοπέδιο πρέπει να υιοθετήσει µία εποικοδοµητική
προσέγγιση για να διασφαλίσει την πραγµατική συµµετοχή του στις πρωτοβουλίες
συνεργασίας, όπως το συµβούλιο περιφερειακής συνεργασίας και τη συµφωνία ελευθέρων
συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA). Όσον αφορά την CEFTA, το Κοσσυφοπέδιο
πρέπει να είναι ρεαλιστικό και να αναζητήσει ένα εποικοδοµητικό τρόπο για να διασφαλίσει
την αποτελεσµατική εφαρµογή της εν λόγω συµφωνίας. Οι τελωνειακές σφραγίδες του
Κοσσυφοπεδίου, για τις οποίες ο ειδικός εκπρόσωπος του Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ
επιβεβαίωσε ότι είναι συµβατές µε την απόφαση ΣΑΗΕ 1244/99, δεν έχουν αναγνωριστεί από
τη Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Πρέπει να εξευρεθεί το συντοµότερο δυνατό µία
αποδεκτή και βιώσιµη λύση για τη συµµετοχή τόσο του Κοσσυφοπεδίου όσο και της Σερβίας
σε βασικά περιφερειακά φόρουµ. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό στοιχείο για µία συµµετοχική
και λειτουργούσα περιφερειακή συνεργασία.
Ο αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης στην οικονοµία του Κοσσυφοπεδίου ήταν
περιορισµένος. Το πραγµατικό ΑΕΠ συνέχισε να αυξάνεται, κυρίως λόγω των δηµοσίων
δαπανών. Υπάρχουν αυξανόµενοι κίνδυνοι όσον αφορά τη βιωσιµότητα αυτής της αύξησης.
Η ανεργία παραµένει πολύ υψηλή. Ο πληθωρισµός ήταν ασταθής, αντικατοπτρίζοντας τη
διακύµανση των τιµών των τροφίµων και των καυσίµων. Ο καθορισµός των πολιτικών και η
εφαρµογή τους συνέχισαν να χαρακτηρίζονται από έλλειψη προβλεψιµότητας. Επετεύχθη
συµφωνία µε το ∆ΝΤ για ένα πρόγραµµα µε σκοπό τον περιορισµό των δηµοσιονοµικών
κινδύνων και την επάνοδο σε δηµοσιονοµική σταθερότητα. Οι εταιρείες συνεχίζουν να
αντιµετωπίζουν ένα αδύναµο κράτος δικαίου, την έλλειψη αξιόπιστης ηλεκτροδότησης, τις
ανεπαρκείς υποδοµές και την περιορισµένη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση. Υπάρχουν
φραγµοί για την αποτελεσµατική επιχειρηµατική και οικονοµική ανάπτυξη.
Όσον αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, το Κοσσυφοπέδιο σηµείωσε περιορισµένη πρόοδο στην
καθιέρωση µιας λειτουργούσας οικονοµίας της αγοράς. Απαιτούνται σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις και επενδύσεις προκειµένου να είναι το Κοσσυφοπέδιο σε θέση να
αντιµετωπίσει µακροπρόθεσµα τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς εντός
της Ένωσης.
Η ευρεία συναίνεση επί των θεµελιωδών στοιχείων των πολιτικών για την οικονοµία της
αγοράς διατηρήθηκε. Η χρήση του ευρώ, τα χαµηλά επίπεδα του εξωτερικού χρέους και το
πολύ χαµηλό επίπεδο εξαγωγών προστάτευσαν την οικονοµία από τους εξωτερικούς
κλονισµούς του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και της ζήτησης. Ο τραπεζικός τοµέας συνέχισε
να επεκτείνεται και παρέµεινε σταθερός και επικερδής. Ο οργανισµός ιδιωτικοποίησης του
Κοσσυφοπεδίου συνέχισε τις ιδιωτικοποιήσεις των κοινωνικοποιηµένων επιχειρήσεων.
Ολοκληρώθηκε το πρώτο επιτυχές έργο δηµόσιας/ιδιωτικής εταιρικής σχέσης και επελέγη µία
διεθνής κοινοπραξία για να αναπτύξει το διεθνές αεροδρόµιο της Πρίστινα βάσει σύµβασης
παραχώρησης διάρκειας είκοσι ετών.
Ωστόσο, ο συνδυασµός πολιτικών είναι όλο και πιο ευάλωτος λόγω της µεγάλης αύξησης των
κυβερνητικών δαπανών. Ειδικότερα, η κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδροµου επιβαρύνει
πολύ τα δηµόσια οικονοµικά. Οι ανεπάρκειες του σχεδιασµού και της εφαρµογής των
πολιτικών αύξησαν την ήδη υψηλή αβεβαιότητα της οικονοµίας. Οι οικονοµικές στατιστικές
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βελτιώθηκαν κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι ακόµη ελλιπείς. Η ανεργία εξακολουθεί να είναι
πολύ υψηλή, ιδίως µεταξύ των νέων. Το έλλειµµα των τρεχουσών λογαριασµών διευρύνθηκε
λόγω της υψηλής εσωτερικής ζήτησης και της ελάχιστα αναπτυγµένης παραγωγικής βάσης. Η
δηµόσια επιχείρηση ηλεκτρισµού συνέχισε να λαµβάνει σηµαντικές επιδοτήσεις από τον
κρατικό προϋπολογισµό για την εισαγωγή ηλεκτρισµού, καθώς και δάνεια για τη
χρηµατοδότηση του επενδυτικού της προγράµµατος. Το αδύναµο κράτος δικαίου, η
αβεβαιότητα όσον αφορά τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας και τα υψηλά επιτόκια συνεχίζουν να
πλήττουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων και την οικονοµική ανάπτυξη. Ο άτυπος τοµέας
παραµένει σηµαντική πρόκληση.
Η πρόοδος του Κοσσυφοπεδίου όσον αφορά την εναρµόνιση της νοµοθεσίας και των
πολιτικών του µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα συνεχίζει να είναι ανοµοιογενής. Το νοµικό
πλαίσιο αναπτύχτηκε περισσότερο στους τοµείς των τελωνείων, της φορολογίας, της
ελεύθερης διακίνησης των εµπορευµάτων, των στατιστικών, της µετανάστευσης, της
εκπαίδευσης και της καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Η εναρµόνιση βρίσκεται σε αρχικό
στάδιο όσον αφορά τον ανταγωνισµό, τη διανοητική ιδιοκτησία, το περιβάλλον, τη γεωργία
και την ασφάλεια των τροφίµων, την ολοκληρωµένη διαχείριση των συνόρων, το άσυλο, τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και την προστασία τω προσωπικών
δεδοµένων. Η εναρµόνιση µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα παραµένει περιορισµένη στους τοµείς
της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, το δηµοσιονοµικό έλεγχο, τη διακίνηση
ναρκωτικών, την εµπορία ανθρώπων και το οργανωµένο έγκληµα.
Στον τοµέα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ σηµειώθηκε σχετική προόδος στην ανάπτυξη του
νοµικού πλαισίου για την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της
προστασίας των καταναλωτών. Ωστόσο, το συνολικό νοµικό πλαίσιο πρέπει να ενισχυθεί. Η
εναρµόνιση µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα στους τοµείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των
προσώπων, καθώς και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και του δικαιώµατος εγκατάστασης
είναι περιορισµένη. Ο τοµέας της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων έχει ήδη
προχωρήσει ικανοποιητικά. Εντούτοις, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά την
αποτελεσµατική ρύθµιση.
Οι νοµικές διατάξεις για τα τελωνεία είναι κατά κανόνα συµβατές µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
και έχουν αναληφθεί προσπάθειες για την καταπολέµηση της διαφθοράς. Οι προσπάθειες για
την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου πρέπει να ενισχυθούν. Οι τελωνειακοί έλεγχοι πρέπει να
ενισχυθούν στο Βόρειο Κοσσυφοπέδιο. Η διοικητική ικανότητα βελτιώθηκε, αλλά παραµένει
ανεπαρκής. Υπήρξαν θετικές εξελίξεις όσον αφορά τη νοµοθεσία και την ανάπτυξη της
ικανότητας στον τοµέα της φορολογίας. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να
διασφαλιστεί η πραγµατική εφαρµογή των ισχυόντων νόµων, να επιβληθεί η καταβολή των
φόρων, να διευρυνθεί η φορολογική βάση και, κατά συνέπεια, να µειωθεί το σηµαντικό
µέγεθος της άτυπης οικονοµίας. Η συσσώρευση των υποθέσεων που εκκρεµούν κατά
αποφάσεων της τελωνειακής υπηρεσίας και της φορολογικής διοίκησης αυξήθηκε.
Στον τοµέα του ανταγωνισµού, δεν σηµειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την πολιτική κατά των
συµπράξεων ή τους κανόνες κρατικής βοήθειας. Η διοικητική ικανότητα βελτιώθηκε, αλλά η
εφαρµογή της πολιτικής του ανταγωνισµού βρίσκεται συνολικά σε αρχικό στάδιο. Η
συνεργασία µεταξύ των φορέων που διαδραµατίζουν ρόλο σε θέµατα ανταγωνισµού πρέπει
να ενισχυθεί. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού πρέπει να συµµετέχει στενότερα στις µεγάλης
κλίµακας πρωτοβουλίες που αφορούν τις ιδιωτικοποιήσεις και την αναδιάρθρωση.
Το Κοσσυφοπέδιο πρέπει να θεσπίσει ακόµη ένα νέο νόµο για τις συµβάσεις. Η κυβέρνηση
κατέβαλε προσπάθειες σχετικά µε αυτό το θέµα. Η εφαρµογή στην πράξη του υφιστάµενου
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νόµου προκαλεί ανησυχίες. Ο ρόλος των υπαλλήλων στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων
πρέπει να ενδυναµωθεί µε σκοπό να ενισχυθεί η εποπτεία της εκτέλεσης των δηµόσιων
συµβάσεων. Η ανεξαρτησία και ο επαγγελµατισµός στο σύστηµα δηµόσιων συµβάσεων
πρέπει να ενισχυθούν. Οι αρχές οφείλουν να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να
αντιµετωπίσουν τη διαφθορά σε αυτόν τον τοµέα. Οι διατάξεις του Κοσσυφοπεδίου σχετικά
µε τις συµβάσεις παραχώρησης αποκλίνουν σηµαντικά από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Χρειάζεται ακόµη να θεσπιστεί βασική νοµοθεσία για τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Πρέπει να καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες για την επιβολή της νοµοθεσίας και την
ευαισθητοποίηση. Το καθεστώς των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του
Κοσσυφοπεδίου βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και η εφαρµογή του είναι πολύ αδύναµη.
Σηµειώθηκε περιορισµένη πρόοδος στην εναρµόνιση στους τοµείς της απασχόλησης και της
δηµόσιας υγείας. Η αδύναµη διοικητική ικανότητα και το ανεπαρκές νοµικό πλαίσιο είναι
θέµατα που προκαλούν ανησυχία. Η κοινωνική προστασία και η κοινωνική ένταξη στο
Κοσσυφοπέδιο, καθώς και ο κοινωνικός διάλογος, πρέπει να ενισχυθούν. Το νοµικό πλαίσιο
στον τοµέα της εκπαίδευσης πλησίασε περισσότερο στα ευρωπαϊκά πρότυπα· είναι αναγκαία
η αύξηση της διοικητικής ικανότητας για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων. Το
Κοσσυφοπέδιο ανέπτυξε ένα πενταετές ερευνητικό πρόγραµµα το οποίο αναµένεται να
βελτιώσει τις ικανότητες σε αυτό τον τοµέα. Ο τοµέας αυτός κατέστη προτεραιότητα.
Όσον αφορά τις τοµεακές πολιτικές, η ανάπτυξη και οι ΜΜΕ πρέπει να προωθηθούν
αποτελεσµατικότερα και οι διάφορες στρατηγικές που επηρεάζουν αυτό τον τοµέα θα πρέπει
να συντονιστούν καλύτερα. Πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες στους τοµείς της γεωργίας
και της ασφάλειας των τροφίµων, ιδίως όσον αφορά την εφαρµογή της θεσπισθείσας
νοµοθεσίας και τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων παραγωγής γεωργικών τροφίµων.
Θεσπίστηκαν ορισµένοι περιβαλλοντικοί νόµοι. Ωστόσο, η εφαρµογή των προτύπων για το
περιβάλλον της ΕΕ βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο.
Οι υποδοµές στον τοµέα των µεταφορών εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς. Το
Κοσσυφοπέδιο ξεκίνησε ένα πρόγραµµα οδοποιίας που δεν αντικατοπτρίζει την
προβλεπόµενη κυκλοφοριακή ροή και το µέγεθος του προγράµµατος εµποδίζει τις επενδύσεις
σε άλλα µέσα µεταφορών, και ιδίως στις σιδηροδροµικές. Η εναρµόνιση µε τα ευρωπαϊκά
πρότυπα στον τοµέα της αεροπορίας βελτιώθηκε. Το ∆εκέµβριο του 2009, το Κοσσυφοπέδιο
ενέκρινε τα προγράµµατα για την αεροπορική ασφάλεια και τον ποιοτικό έλεγχο.
Στον τοµέα της ενέργειας, υπάρχουν πολύ σηµαντικές προκλήσεις σε σχέση µε την είσπραξη
των τιµολογίων ηλεκτρισµού και τη διαχείριση µιας δυσβάστακτης αύξησης της ζήτησης
ενεργείας. Τον Απρίλιο, το Κοσσυφοπέδιο θέσπισε µία ενεργειακή στρατηγική για την
περίοδο 2009-2018. Τον Οκτώβριο του 2010, µετά από σηµαντικές καθυστερήσεις,
θεσπίστηκε η δέσµη των βασικών νόµων σ’αυτόν τον τοµέα (για την ενέργεια, τον
ηλεκτρισµό και τη ρυθµιστική αρχή ενέργειας).
Στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφορίας και των µέσων ενηµέρωσης σηµειώθηκε
περιορισµένη πρόοδος. Η ανεξαρτησία και οι πόροι της ρυθµιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών
πρέπει να ενισχυθούν καθώς και η ανεξαρτησία του ανεξάρτητου συµβουλίου µέσων
ενηµέρωσης την οποία εγγυάται ο αναθεωρηµένος νόµος για τα µέσα ενηµέρωσης. Πρέπει να
βρεθεί µία µακροπρόθεσµη λύση για τη χρηµατοδότηση του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού
οργανισµού.
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Όσον αφορά το δηµοσιονοµικό έλεγχο, σηµειώθηκε σχετική πρόοδος. Ωστόσο, το
Κοσσυφοπέδιο βρίσκεται ακόµα σε αρχικό στάδιο όσον αφορά την εισαγωγή των διεθνών
προτύπων. Η έλλειψη χρηµατοδοτικής ανεξαρτησίας του γραφείου του γενικού ελεγκτή
εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Τον Ιούλιο, το Κοσσυφοπέδιο θέσπισε το νόµο για τις
επίσηµες στατιστικές. Εντούτοις, η διοικητική ικανότητα παραµένει ασθενής και χρειάζονται
περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθούν οι τοµεακές στατιστικές και, ιδίως, οι στατιστικές
των επιχειρήσεων καθώς και οι µακροοικονοµικές στατιστικές.
Η πρόοδος στον τοµέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας ήταν άνιση. Το
Κοσσυφοπέδιο σηµείωσε σχετική πρόοδο όσον αφορά την ολοκληρωµένη διαχείριση των
συνόρων. Η KFOR µεταβίβασε στο Κοσσυφοπέδιο την ευθύνη για τη διαχείριση των
συνόρων µε την Αλβανία. Ωστόσο, χρειάζονται σηµαντικές προσπάθειες για να διασφαλιστεί
η διαχείριση των συνόρων σύµφωνα µε τα πρότυπα της ΕΕ. Το Βόρειο Κοσσυφοπέδιο
εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερο πρόβληµα. Η EULEX εντατικοποίησε τις δραστηριότητές
της στα φυλάκια 1 και 31. Το Κοσσυφοπέδιο σηµείωσε περιορισµένη πρόοδο στον τοµέα του
ασύλου. Ο αριθµός των αιτήσεων ασύλου αυξήθηκε σηµαντικά, αλλά παρέµεινε συνολικά
χαµηλός. Οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου ελέγχουν πλήρως τους περισσότερους αιτούντες
άσυλο που εγκαταλείπουν το Κοσσυφοπέδιο για άλλους προορισµούς.
Όσον αφορά την εναρµόνιση µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη µετανάστευση, σηµειώθηκε
πρόοδος. Το Κοσσυφοπέδιο θέσπισε ένα νόµο για την επανεισδοχή, ο οποίος πληροί σε
µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις της ΕΕ. Το Κοσσυφοπέδιο υπέγραψε ορισµένες διµερείς
συµφωνίες επανεισδοχής. Οι αρχές συνέχισαν να διεκπεραιώνουν αποτελεσµατικά τις
αιτήσεις επανεισδοχής από τις ευρωπαϊκές χώρες και τούτο πρέπει να συνεχιστεί. Θεσπίστηκε
µία αναθεωρηµένη στρατηγική για την ένταξη των επαναπατρισθέντων καθώς και ένα σχέδιο
δράσης για την εφαρµογή της.
Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες παραµένει ένα θέµα που προκαλεί
σοβαρές ανησυχίες. Το Κοσσυφοπέδιο θέσπισε ένα νόµο κατά της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Η συνεργασία
µεταξύ της τελωνειακής υπηρεσίας και του κέντρου οικονοµικών πληροφοριών βελτιώθηκε.
Το κέντρο βελτίωσε επίσης τη συνεργασία του µε τις τράπεζες. Ωστόσο, το Κοσσυφοπέδιο
βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο όσον αφορά τη θέσπιση και την εφαρµογή των
ευρωπαϊκών προτύπων σε αυτόν τον τοµέα. Η ικανότητα για τη διεξαγωγή ερευνών και
διώξεων σε υποθέσεις νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες είναι ακόµη
αδύναµη. Οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου δεν διαθέτουν επαρκή ικανότητα για να αναλάβουν
την ευθύνη για τη διαχείριση των υποθέσεων νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες. Συνολικά, σηµειώθηκε περιορισµένη πρόοδος στην αντιµετώπιση του
οικονοµικού και χρηµατοοικονοµικού εγκλήµατος.
Σηµειώθηκε περιορισµένη πρόοδος στην πρόληψη της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών. Η
ασφάλεια των αποθηκευτικών χώρων για κατασχεθέντα ναρκωτικά αναβαθµίστηκε. Οι αρχές
διεξήγαγαν επιτυχώς ορισµένες επιχειρήσεις. Εντούτοις, οι κατασχέσεις, οι συλλήψεις και οι
διώξεις παραµένουν σε χαµηλό επίπεδο. Οι προσπάθειες για την αντιµετώπιση της
παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών βρίσκονται ακόµη σε αρχικό στάδιο.
Το Κοσσυφοπέδιο σηµείωσε σχετική πρόοδο στην αστυνόµευση. Η δηµόσια τάξη
διατηρήθηκε. Η τελετή ενθρόνισης του Πατριάρχη της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
διεξήχθη ειρηνικά. Εγκρίθηκε η νέα οργανωτική δοµή της αστυνοµίας του Κοσσυφοπεδίου,
συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής καθηκόντων για τους υψηλόβαθµους αστυνοµικούς. Η
στρατηγική και το σχέδιο δράσης για τον έλεγχο και τη συγκέντρωση µικρών και ελαφρών

EL

73

EL

όπλων εγκρίθηκαν. Αυξήθηκε η συλλογή παράνοµων όπλων. Εντούτοις, η αστυνοµία του
Κοσσυφοπεδίου πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα αστυνόµευσης βάσει πληροφοριών,
προκειµένου να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα τα σοβαρά εγκλήµατα.
Σηµειώθηκε περιορισµένη πρόοδος στην αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος. Το
Κοσσυφοπέδιο θέσπισε µία στρατηγική για την πρόληψη του εγκλήµατος. ∆ιορίστηκαν
ειδικοί εισαγγελείς για την αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος. Στον τοµέα αυτό
υπεγράφη µία σειρά διµερών συµφωνιών µε τρίτες χώρες. Εντούτοις, το Κοσσυφοπέδιο
πρέπει να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο αποτελεσµατικής προστασίας των µαρτύρων. ∆εν
υπήρξαν καταδίκες σε υψηλού επιπέδου υποθέσεις. Σηµειώθηκαν κρούσµατα εκφοβισµού
των δικαστών και των εισαγγελέων. Το οργανωµένο έγκληµα συνεχίζει να αποτελεί πηγή
σοβαρών ανησυχιών. Οι αρχές πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να
αντιµετωπίσουν το οργανωµένο έγκληµα που δρα στα ∆υτικά Βαλκάνια και την Ευρώπη,
ιδίως µέσω ερευνών, συλλήψεων, κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων και καταδικαστικών
αποφάσεων. Το Κοσσυφοπέδιο πρέπει να παράγει συγκεκριµένα αποτελέσµατα σε αυτόν τον
τοµέα.
Σηµειώθηκε περιορισµένη πρόοδος όσον αφορά την εµπορία ανθρώπων. Υπήρξαν ορισµένες
συλλήψεις σε µία υπόθεση λαθραίας µεταφοράς ανθρώπων. Το Κοσσυφοπέδιο θέσπισε
διεθνή πρότυπα περίθαλψης των θυµάτων εµπορίας. Εντούτοις, ο αριθµός των υποθέσεων
που ανιχνεύτηκαν και των θυµάτων εµπορίας που ταυτοποιήθηκαν παραµένει χαµηλός και
δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την κλίµακα του φαινοµένου. Το επίπεδο τιµωρίας των δραστών
δεν είναι πάντα κατάλληλο. Η ικανότητα των οργάνων του Κοσσυφοπεδίου να ερευνούν, να
διώκουν και να καταδικάζουν την εµπορία ανθρώπων πρέπει να ενισχυθεί. Όσον αφορά τα
µέτρα κατά της τροµοκρατίας, σηµειώθηκε σχετική πρόοδος. Η ικανότητα της
αντιτροµοκρατικής µονάδας εντός της αστυνοµίας του Κοσσυφοπεδίου ενισχύθηκε.
Το Κοσσυφοπέδιο σηµείωσε περιορισµένη πρόοδο στην προστασία των προσωπικών
δεδοµένων. Θεσπίστηκε ένας νόµος για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Πρέπει
ακόµη να θεσπιστεί η εποπτεύουσα αρχή για την προστασία των δεδοµένων. Τα άτοµα στο
Κοσσυφοπέδιο δεν ενηµερώνονται επαρκώς για τα δικαιώµατά τους όσον αφορά την
προστασία των προσωπικών τους δεδοµένων. Η πρόοδος σε αυτόν τον τοµέα είναι βασικής
σηµασίας για τη διεθνή συνεργασία του Κοσσυφοπεδίου στον τοµέα της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων.
Τουρκία
Η Τουρκία εξακολουθεί να πληροί επαρκώς τα πολιτικά κριτήρια. Οι πρόσφατες θεσµικές
µεταρρυθµίσεις δηµιούργησαν τις συνθήκες για πρόοδο σε ορισµένους τοµείς, όπως ο
δικαστικός τοµέας και ο τοµέας των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Τώρα πρέπει πλέον να
εφαρµοστούν σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το δηµοκρατικό άνοιγµα, που
αποσκοπούσε κυρίως στην αντιµετώπιση του κουρδικού ζητήµατος, δεν ανταποκρίνεται
ακόµη στις προσδοκίες.
Η δέσµη των θεσµικών τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν στο δηµοψήφισµα της 12ης
Σεπτεµβρίου αποτελεί ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αντιµετωπίζει ορισµένες
προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης προσχώρησης στους τοµείς της δικαιοσύνης, των
θεµελιωδών δικαιωµάτων και της δηµόσιας διοίκησης. Εντούτοις, πριν από το σχεδιασµό και
τη θέσπιση των συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων δεν πραγµατοποιήθηκε διαδικασία
διαβούλευσης µε συµµετοχή των πολιτικών κοµµάτων και της εν γένει κοινωνίας των
πολιτών. Η εφαρµογή της δέσµης των µέτρων, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και µε
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διαφανή και συµµετοχικό τρόπο, θα είναι αποφασιστικής σηµασίας. Απαιτούνται ακόµη
σηµαντικές προσπάθειες για τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Ο αριθµός των αγωγών κατά των
δηµοσιογράφων και η αδικαιολόγητη πίεση που ασκείται στα µέσα ενηµέρωσης υπονοµεύουν
την ελευθερία του τύπου στην πράξη. Η κυβέρνηση δεν ακολούθησε παρά µόνον εν µέρει το
δηµοκρατικό άνοιγµα που είχε εξαγγείλει τον Αύγουστο του 2009 για να αντιµετωπίσει
κυρίως το κουρδικό ζήτηµα. Η απόφαση του συνταγµατικού δικαστηρίου να απαγορεύσει το
κόµµα δηµοκρατικής κοινωνίας καθώς και µία αύξηση των τροµοκρατικών επιθέσεων του
PKK υπονόµευσαν επίσης αυτή την πολιτική.
Όσον αφορά τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου στην Τουρκία, συνεχίστηκε η έρευνα για
την εικαζόµενη εγκληµατική οργάνωση Ergenekon. Η έρευνα αυτή καθώς και οι έρευνες σε
πολλά άλλα σχέδια πραξικοπήµατος συνεχίζουν να αποτελούν για την Τουρκία µια ευκαιρία
να ενισχύσει την εµπιστοσύνη στην οµαλή λειτουργία των δηµοκρατικών της θεσµών και του
κράτους δικαίου. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά τις νοµότυπες εγγυήσεις για
όλους τους υπόπτους. Η Τουρκία πρέπει ακόµη να ευθυγραµµίσει τη νοµοθεσία της µε τα
ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά τη διαδικασία και τους λόγους απαγόρευσης των πολιτικών
κοµµάτων.
Όσον αφορά τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, σηµειώθηκε σχετική πρόοδος µε τη
θέσπιση των συνταγµατικών τροποποιήσεων, ιδίως µε την εγκαθίδρυση του θεσµού του
συνηγόρου του πολίτη, την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και την πρόσβαση στις
πληροφορίες. Χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τη µεταρρύθµιση των
δηµόσιων υπηρεσιών.
Σηµειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την εποπτεία των δυνάµεων ασφαλείας από τις πολιτικές
αρχές. Η δέσµη των συνταγµατικών µέτρων περιορίζει τη δικαιοδοσία των στρατιωτικών
δικαστηρίων και ανοίγει τις αποφάσεις του Ανώτατου Στρατιωτικού Συµβουλίου σε
δικαστικό έλεγχο. Ωστόσο, υψηλόβαθµα στελέχη των ενόπλων δυνάµεων εξακολούθησαν να
προβαίνουν σε δηλώσεις για θέµατα που υπερβαίνουν την αρµοδιότητά τους, ιδίως για
δικαστικά θέµατα. ∆εν σηµειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την κοινοβουλευτική εποπτεία του
αµυντικού προϋπολογισµού.
Στο δικαστικό τοµέα, επετεύχθη πρόοδος στην εφαρµογή της στρατηγικής για τη δικαστική
µεταρρύθµιση. Η θέσπιση των συνταγµατικών τροποποιήσεων για τη σύνθεση του Ανωτάτου
Συµβουλίου των ∆ικαστών και Εισαγγελέων αποτελεί θετικό βήµα. Ωστόσο, ο υπουργός
δικαιοσύνης συνεχίζει να προεδρεύει στο Ανώτατο Συµβούλιο και έχει την τελευταία λέξη
για τις έρευνες. Κατά τη διαδικασία προετοιµασίας και θέσπισης της νοµοθεσίας εφαρµογής,
θα χρειαστεί ένας αποτελεσµατικός διάλογος µε όλους τους ενδιαφεροµένους. Τούτο θα
συνέβαλε στη σύµφωνη µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα εφαρµογή αυτών των µεταρρυθµίσεων µε
τρόπο διαφανή και συµµετοχικό.
Σηµειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη µιας σφαιρικής στρατηγικής και ενός
σχεδίου δράσης για την πρόληψη της διαφθοράς. Ωστόσο, η διαφθορά εξακολουθεί να είναι
ευρέως διαδεδοµένη σε πολλούς τοµείς. Η Τουρκία πρέπει να καταρτίσει µητρώο των
ερευνών, των απαγγελιών κατηγοριών και των καταδικαστικών αποφάσεων.
Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την προστασία των µειονοτήτων, σηµειώθηκε
σχετική πρόοδος, ιδίως σε σχέση µε την ελευθερία του συνέρχεσθαι και τα δικαιώµατα των
γυναικών, των παιδιών καθώς και τα πολιτιστικά δικαιώµατα. Ωστόσο, απαιτούνται ακόµη
σηµαντικές προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και την
ανεξιθρησκία.
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Σε σχέση µε την τήρηση της διεθνούς νοµοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τα όργανα
ανθρωπίνων δικαιωµάτων πρέπει να εναρµονιστούν πλήρως µε τις αρχές του ΟΗΕ.
Η θετική στάση όσον αφορά την πρόληψη των βασανιστηρίων και της κακοµεταχείρισης
συνεχίζεται. Ορισµένες υψηλού επιπέδου υποθέσεις παραβίασης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων κατέληξαν σε καταδικαστικές αποφάσεις. Ωστόσο, συνεχίζει να αναφέρεται και
να αποτελεί πρόβληµα η δυσανάλογη χρήση βίας από τις αρχές επιβολής του νόµου.
Η εφαρµογή του προγράµµατος για τη µεταρρύθµιση των φυλακών συνεχίζεται. Ωστόσο, το
υψηλό ποσοστό φυλακισµένων σε προσωρινή κράτηση παραµένει ένα από τα σηµαντικότερα
προβλήµατα. Οι υγειονοµικές υπηρεσίες στις φυλακές πρέπει να βελτιωθούν.
Ο τουρκικός νόµος δεν εγγυάται επαρκώς την ελευθερία της έκφρασης σύµφωνα µε την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Ο µεγάλος αριθµός περιπτώσεων κίνησης
διαδικασίας κατά δηµοσιογράφων προκαλεί ανησυχίες. Οι αδικαιολόγητες πολιτικές πιέσεις
που ασκούνται στα µέσα ενηµέρωσης και οι νοµικές ασάφειες επηρεάζουν στην πράξη την
άσκηση της ελευθερίας του τύπου. Οι συχνές απαγορεύσεις δικτυακών τόπων προκαλούν
ανησυχία.
Όσον αφορά την ελευθερία του συνέρχεσθαι, σηµειώθηκε σχετική πρόοδο. Εκδηλώσεις που
είχαν προκαλέσει αναταραχές στο παρελθόν, όπως ο εορτασµός Newroz (το κουρδικό νέο
έτος) ή η Πρωτοµαγιά, διεξήχθησαν φέτος ειρηνικά και ήταν ικανοποιητικά συντονισµένες µε
τις αρχές. Ωστόσο, ορισµένες εκδηλώσεις στο νοτιοανατολικό τµήµα της χώρας που έχουν
σχέση µε το κουρδικό ζήτηµα συνέχισαν να χαρακτηρίζονται από υπερβολική χρήση βίας εκ
µέρους των δυνάµεων ασφαλείας.
Το νοµικό πλαίσιο για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι είναι σε µεγάλο βαθµό
εναρµονισµένο µε τα πρότυπα της ΕΕ. Εντούτοις, οι αρχές διενεργούν υπερβολικούς
ελέγχους και συνεχίζουν να κινούν δικαστικές υποθέσεις για την απαγόρευση ενώσεων
ΛΟΑ∆.
Όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας συνεχίζει να
τηρείται κατά κανόνα. Η εφαρµογή του νόµου για τα ευαγή ιδρύµατα συνεχίστηκε, αν και µε
ορισµένες καθυστερήσεις και διαδικαστικά προβλήµατα. Ο διάλογος µε τους Αλεβίτες και
τους µη Μουσουλµάνους συνεχίστηκε αλλά δεν παρήγαγε ακόµη αποτελέσµατα. Μέλη των
θρησκευτικών µειονοτήτων συνεχίζουν να υφίστανται απειλές από εξτρεµιστές. ∆εν έχει
ακόµη θεσπιστεί ένα νοµικό πλαίσιο σύµφωνα µε την ΕΣΑ∆, ούτως ώστε όλες οι µη
µουσουλµανικές θρησκευτικές κοινότητες και η κοινότητα των Αλεβιτών να µπορούν να
λειτουργούν χωρίς αθέµιτους περιορισµούς, ακόµη και στο θέµα της εκπαίδευσης των
ιερωµένων.
Το νοµικό πλαίσιο που εγγυάται τα δικαιώµατα των γυναικών και την ισότητα των φύλων
έχει σε γενικές γραµµές θεσπιστεί. Το πλαίσιο αυτό ενισχύθηκε µέσω της συνταγµατικής
τροποποίησης που επιτρέπει τη θέσπιση µέτρων για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος
των γυναικών. Ωστόσο, χρειάζονται περαιτέρω συνεχείς προσπάθειες για να καταστεί αυτό το
νοµικό πλαίσιο πολιτική, οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα. Η διασφάλιση των
δικαιωµάτων των γυναικών και της ισότητας µεταξύ των φύλων στην πράξη παραµένουν
βασικές προκλήσεις για την Τουρκία. Τα εγκλήµατα τιµής, οι πρόωροι και καταναγκαστικοί
γάµοι και η ενδοοικογενειακή βία παραµένουν σοβαρά προβλήµατα. Η νοµοθεσία
εφαρµόζεται συστηµατικά σε όλη τη χώρα. Χρειάζεται να καταβληθούν προσπάθειες για
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περισσότερη κατάρτιση και αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τα δικαιώµατα των
γυναικών και την ισότητα των φύλων.
Σηµειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώµατα των παιδιών. Η Τουρκία εναρµόνισε το
νοµικό της πλαίσιο για τη δικαιοσύνη ανηλίκων µε τα διεθνή πρότυπα. Η διαφορά µεταξύ
των φύλων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση συνέχισε να µειώνεται, αλλά εξακολουθεί να
υφίσταται σε ορισµένα µέρη της χώρας. Οι περιπτώσεις παιδιών που διακόπτουν το σχολείο
εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας. Οι προσπάθειες πρέπει να εντατικοποιηθούν σε
όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων της εκπαίδευσης, της παιδικής εργασίας, της
υγείας, της διοικητικής ικανότητας και του συντονισµού καθώς και για να οικοδοµηθεί ένα
αποτελεσµατικό σύστηµα δικαιοσύνης ανηλίκων σε όλη τη χώρα.
Οι συνταγµατικές τροποποιήσεις διεύρυναν τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα στην Τουρκία,
ιδίως για τις δηµόσιες υπηρεσίες. Εντούτοις, υπάρχουν περιοριστικές διατάξεις στο ισχύον
νοµικό πλαίσιο οι οποίες δεν εναρµονίζονται µε τα πρότυπα της ΕΕ και τις σχετικές
συµβάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Η απουσία συναίνεσης µεταξύ κοινωνικών
εταίρων και κυβέρνησης αποτελεί εµπόδιο για τη θέσπιση νέας νοµοθεσίας.
Η προσέγγιση της Τουρκίας όσον αφορά την προστασία των µειονοτήτων και τα πολιτιστικά
δικαιώµατα παραµένει περιοριστική. Πρέπει ακόµη να επιτευχθεί ο πλήρης σεβασµός για τη
γλώσσα και την προστασία της, τον πολιτισµό και τα θεµελιώδη δικαιώµατα, σύµφωνα µε τα
ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Τουρκία πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να ενισχύσει
την ανεκτικότητα και να προωθήσει µια λογική ενσωµάτωσης σε σχέση µε τις µειονότητες.
Ελήφθησαν ορισµένα θετικά µέτρα για την ενίσχυση των πολιτιστικών δικαιωµάτων, ιδίως σε
σχέση µε τη ραδιοτηλεοπτική πολιτική της Τουρκίας και τη χρήση γλωσσών άλλων εκτός της
τουρκικής. Ωστόσο, οι περιορισµοί παραµένουν, ιδίως στη χρήση αυτών των γλωσσών στην
πολιτική ζωή, την εκπαίδευση και τις επαφές µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Το ζήτηµα των Ροµ συζητήθηκε περισσότερο δηµοσίως και ετοιµάζονται συγκεκριµένα
µέτρα για να αντιµετωπιστούν ορισµένα προβλήµατά τους. Ωστόσο, δεδοµένου ότι δεν
υπάρχει συνολική πολιτική για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Ροµ, η κοινότητα
αυτή αντιµετωπίζει ακόµη συχνά διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη
στέγαση, τις υγειονοµικές και τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Όσον αφορά το ανατολικό και νοτιοανατολικό τµήµα της χώρας, το δηµοκρατικό άνοιγµα της
κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, καθώς λίγα µόνο µέτρα εφαρµόστηκαν
στην πράξη. Είναι σηµαντικό οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιµετώπιση του
κουρδικού ζητήµατος να υποστηρίζονται από ευρεία διαβούλευση. Η νοµοθεσία για την
πρόληψη της τροµοκρατίας πρέπει να τροποποιηθεί για να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητοι
περιορισµοί στην άσκηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η ύπαρξη µεγάλου αριθµού ναρκών
ξηράς συνεχίζει να εγείρει ανησυχίες. Το σύστηµα φρούρησης των χωριών πρέπει να
καταργηθεί σταδιακά.
Από τον Ιούνιο, υπήρξε ένα κύµα τροµοκρατικών επιθέσεων του PKK µε πολλά θύµατα. Το
PKK περιλαµβάνεται στον κατάλογο των τροµοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ. Η Τουρκία
και η ΕΕ ενίσχυσαν το διάλογο για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας.
Η αποζηµίωση των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας συνεχίστηκε. Ωστόσο, η
εφαρµογή των σχετικών µέτρων δεν είναι αποτελεσµατική. Η κυβέρνηση δεν ανέπτυξε
συνολική εθνική στρατηγική για την επίλυση του εν λόγω ζητήµατος και χρειάζεται να
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επιτείνει τις προσπάθειές της για να αντιµετωπίσει τις ανάγκες των εν λόγω ατόµων. Το
νοµικό πλαίσιο για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο και η εφαρµογή εγκυκλίων
όσον αφορά τις διαδικασίες των αιτήσεων πρέπει να ενισχυθούν. Είναι σηµαντικό να
βελτιωθούν περαιτέρω οι γενικές συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα κράτησης
αλλοδαπών.
Όσον αφορά τα περιφερειακά ζητήµατα και τις διεθνείς υποχρεώσεις, η Τουρκία
εξακολούθησε να υποστηρίζει δηµόσια τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ των αρχηγών των δύο
κοινοτήτων υπό την αιγίδα του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για εξεύρεση
συνολικής λύσης του κυπριακού προβλήµατος. Εντούτοις, παρά τα επανειληµµένα αιτήµατα
του Συµβουλίου και της Επιτροπής, η Τουρκία δεν έχει ακόµη συµµορφωθεί µε τις
υποχρεώσεις της, όπως υπογραµµίζεται στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών µελών της 21ης Σεπτεµβρίου 2005 και στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου, µεταξύ
των οποίων και εκείνα του ∆εκεµβρίου 2006 και 2009. ∆εν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της
να εφαρµόζει πλήρως και άνευ διακρίσεων το πρόσθετο πρωτόκολλο της συµφωνίας
σύνδεσης και δεν εξάλειψε όλους τους φραγµούς για την ελεύθερη κυκλοφορία των
εµπορευµάτων, ιδίως τους περιορισµούς που επιβάλλονται στην άµεση µεταφορική σύνδεση
µε την Κύπρο. ∆εν σηµειώθηκε καµία πρόοδος στην εξοµάλυνση των διµερών σχέσεων µε
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Όσον αφορά τις σχέσεις µε την Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί µια νέα δυναµική για τη βελτίωση
των διµερών σχέσεων, γεγονός που είχε ορισµένα θετικά αποτελέσµατα στους τοµείς του
εµπορίου, της εκπαίδευσης, των µεταφορών, της ενέργειας, του πολιτισµού και του
περιβάλλοντος. Οι διµερείς διερευνητικές συνοµιλίες έχουν ενταθεί. Η Ελλάδα προέβη σε
πολλές επίσηµες καταγγελίες για συνέχιση των παραβιάσεων του εναερίου χώρου της από
την Τουρκία, µεταξύ άλλων για πτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Κατήγγειλε επίσης τις
παραβιάσεις των χωρικών υδάτων της.
Η ΕΕ και η Τουρκία διεξήγαγαν διάλογο σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος στα ∆υτικά
Βαλκάνια. Η Τουρκία ανέλαβε ορισµένες πρωτοβουλίες στην περιοχή και προέβη σε
τριµερείς συνοµιλίες µε τη Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οι σχέσεις µε τη Βουλγαρία
εξακολουθούν να είναι θετικές.
Η τουρκική οικονοµία επλήγη σοβαρά από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, αλλά
γρήγορα αντιστάθµισε τις απώλειές της, καθόσον άρχισε να σηµειώνει ανάπτυξη σε όλους
τους τοµείς µε ισχυρούς ρυθµούς από το δεύτερο τρίµηνο του 2009. Ο κρατικός
προϋπολογισµός και η κεντρική τράπεζα παρείχαν µε επιτυχία ουσιαστική στήριξη για τη
συνολική ζήτηση, ιδίως µε τη σηµαντική ελάφρυνση της δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής
πολιτικής. Οι υψηλοί συντελεστές ανάπτυξης συνοδεύονται από ταχέως διευρυνόµενα
ελλείµµατα του εµπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τη µείωση
της ανεργίας - η οποία ωστόσο βρίσκεται ακόµη σε υψηλότερα από τα προ της κρίσεως
επίπεδα – και αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων. Η στρατηγική που εφαρµόζεται από τις
πολιτικές παρέµβασης για την αντιµετώπιση της κρίσης επικεντρώνεται στην επίτευξη
ισχυρής, βιώσιµης και ισόρροπης ανάπτυξης. Ο σχεδιασµός ενός δηµοσιονοµικού κανόνα
έχει ολοκληρωθεί και έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σηµαντικά τις δηµοσιονοµικές
επιδόσεις µακροπρόθεσµα. Ωστόσο, η έγκρισή του από το Κοινοβούλιο έχει καθυστερήσει. Η
πρόοδος όσον αφορά τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις ήταν ανοµοιογενής, αλλά χαµηλότερα
πραγµατικά επιτόκια και ισχυρότερα βασικά οικονοµικά µεγέθη µπορούν να συµβάλουν στην
επιτάχυνση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
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Σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, η Τουρκία είναι µια λειτουργούσα οικονοµία της
αγοράς. Αναµένεται ότι θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις
δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης µεσοπρόθεσµα, υπό την προϋπόθεση ότι θα
εξακολουθήσει να εφαρµόζει το συνολικό της πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων.
Την επαύριον της κρίσης διατηρήθηκε η συναίνεση για τους βασικούς άξονες της
οικονοµικής πολιτικής. Τα µέτρα για την αντιµετώπισή της περιόρισαν την πτωτική τάση της
οικονοµίας, παρόλο που αύξησαν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος της
Τουρκίας. Τα εν λόγω µέτρα καταργούνται σταδιακά. Στόχος εξακολουθεί να είναι η
κατάργηση των κινήτρων κατά τρόπο έγκαιρο, στοχοθετηµένο και καλά εδραιωµένο, ώστε να
µεγιστοποιηθούν τα οφέλη της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης των προηγούµενων ετών και η
συνολική µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική σταθερότητα, καθώς και να επιτευχθεί ισχυρή,
βιώσιµη και ισόρροπη ανάπτυξη. Η ιδιωτικοποίηση σηµείωσε πρόοδο, αν και µε βραδύτερο
ρυθµό λόγω του παγκόσµιου οικονοµικού περιβάλλοντος. Ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας
επέδειξε αξιοσηµείωτη αντοχή χάρη στις προηγούµενες µεταρρυθµίσεις. Οι επενδύσεις
αυξήθηκαν σηµαντικά και σηµειώθηκε µικρή πρόοδος στην αναβάθµιση του ανθρώπινου και
υλικού κεφαλαίου της χώρας. Η Τουρκία ήταν σε θέση να διαφοροποιήσει εν µέρει το
εµπόριό της προς νέες αγορές, περιορίζοντας ως κάποιο βαθµό τις επιπτώσεις από την κρίση.
Η εµπορική και οικονοµική ολοκλήρωση µε την ΕΕ παραµένει σε υψηλά επίπεδα.
Η ανάκαµψη προκάλεσε ωστόσο σηµαντική αύξηση των εξωτερικών ανισορροπιών και των
χρηµατοδοτικών αναγκών, παρόλο που η πρόσβαση στην εξωτερική χρηµατοδότηση δεν
συνάντησε εµπόδια. Οι πληθωριστικές πιέσεις αυξήθηκαν σηµαντικά, κυρίως λόγω των
πιέσεων που ασκούνται από τις εισροές ενέργειας και την ανθηρή οικονοµική δραστηριότητα.
Η υλοποίηση µεγαλύτερης προόδου µε δηµοσιονοµική διαφάνεια, η ενίσχυση του πλαισίου
για την αντιµετώπιση του πληθωρισµού και η διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας παραµένουν βασικές προϋποθέσεις προκειµένου να περιοριστούν στο ελάχιστο
οι κίνδυνοι ενός σεναρίου ακραίων διακυµάνσεων στην οικονοµία. Ο συντελεστής ανεργίας
παραµένει σε υψηλότερα από τα προς της κρίσεως επίπεδα, ενώ αναµένεται ότι δηµογραφικοί
παράγοντες θα διατηρήσουν αυτά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας κατά τα προσεχή έτη. Η
χαµηλή ικανότητα δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας συνδέεται σαφώς µε αναντιστοιχία
των επαγγελµατικών δεξιοτήτων µεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, καθώς και
µε υπερβολική ρύθµιση της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν φραγµοί για την έξοδο από την
αγορά και οι διαδικασίες πτώχευσης είναι σχετικά δυσκίνητες. Η κρίση δυσχέραινε
περαιτέρω την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση. Το νοµοθετικό περιβάλλον και
ιδίως οι δικαστικές διαδικασίες εξακολουθούν να δηµιουργούν πρακτικά προβλήµατα και
εµποδίζουν τη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος. Η τρέχουσα ρύθµιση της αγοράς
προϊόντων και η συνεχιζόµενη έλλειψη διαφάνειας κατά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων
δεν συµβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος. Η άτυπη οικονοµία παραµένει
σοβαρό πρόβληµα.
Η Τουρκία εξακολούθησε να βελτιώνει την ικανότητά της ανάληψης των υποχρεώσεων
του µέλους. Στους περισσότερους τοµείς σηµειώθηκε πρόοδος, ενίοτε άνιση. Η εναρµόνιση
προχωρά σε ορισµένους τοµείς, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, τα δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας, η αντιµονοπωλιακή πολιτική, η ενέργεια, οι επιχειρήσεις και η
βιοµηχανική πολιτική, η προστασία των καταναλωτών, οι στατιστικές, τα διευρωπαϊκά
δίκτυα και η επιστήµη και έρευνα. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες εναρµόνισης, ιδίως
σε τοµείς όπως το περιβάλλον, το εταιρικό δίκαιο, οι δηµόσιες συµβάσεις και το δικαίωµα
εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Όσον αφορά την τελωνειακή ένωση, η
εναρµόνιση πρέπει να ολοκληρωθεί. Η µακροχρόνια ύπαρξη φραγµών στο εµπόριο δεν έχει
ακόµη αντιµετωπιστεί, όσον αφορά ελέγχους για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης,
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απαιτήσεις για τις άδειες εισαγωγής και εξαγωγής, πραγµατική επιβολή των ∆∆Ι, απαιτήσεις
για την καταχώριση νέων φαρµακευτικών προϊόντων και διακριτική µεταχείριση στον
φορολογικό τοµέα. Είναι ουσιαστικής σηµασίας η Τουρκία να εφαρµόσει πλήρως την
τελωνειακή ένωση και να άρει µεγάλο αριθµό φραγµών στην ελεύθερη κυκλοφορία
προϊόντων της ΕΕ. Για τους περισσότερους τοµείς είναι καθοριστικής σηµασίας για την
Τουρκία να βελτιώσει τη διοικητική της ικανότητα ώστε να εναρµονιστεί µε το κεκτηµένο.
Όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, η νοµοθετική εναρµόνιση έχει
προχωρήσει κατά κάποιο τρόπο, αλλά η πρόοδος είναι περιορισµένη. Εξακολουθούν να
υφίστανται τεχνικοί φραγµοί στο εµπόριο οι οποίοι εµποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία
εµπορευµάτων, ενώ έχουν εισαχθεί νέοι φραγµοί. Σηµειώθηκε µικρή πρόοδος στον τοµέα της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, όπου η εναρµόνιση βρίσκεται ακόµη στα πρώτα
στάδια. Η εναρµόνιση όσον αφορά το δικαίωµα εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής
υπηρεσιών βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο. Αναφέρεται πολύ περιορισµένη πρόοδος όσον
αφορά την αµοιβαία αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων. Στους τοµείς των υπηρεσιών
και της εγκατάστασης δεν σηµειώθηκε καµία πρόοδος. Όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία
κεφαλαίων σηµειώθηκε πρόοδος, ειδικότερα στην εναρµόνιση µε το κεκτηµένο στον τοµέα
της καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Το νοµικό
πλαίσιο για την αντιµετώπιση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας δεν είναι ακόµη
πλήρες. Η Τουρκία δεν σηµείωσε καµία πρόοδο στις κινήσεις κεφαλαίων και στις πληρωµές
ή στα συστήµατα πληρωµών.
Στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων σηµειώθηκε σχετική πρόοδος, ιδίως όσον αφορά τη
θεσµική σύσταση διοικητικής ικανότητας. Η Τουρκία πρέπει να υιοθετήσει τη στρατηγική
εναρµόνισης και να εναρµονίσει περαιτέρω τη νοµοθεσία της, ιδίως όσον αφορά τις
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τις παραχωρήσεις και τις εταιρικές σχέσεις ιδιωτικούδηµόσιου τοµέα. Στον τοµέα του εταιρικού δικαίου καταγράφηκε περιορισµένη πρόοδος. Ο
νέος εµπορικός κώδικας δεν έχει εγκριθεί. Η διοικητική ικανότητα πρέπει να ενισχυθεί
περαιτέρω και το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο για τους ελέγχους δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί.
Όσον αφορά τη νοµοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας, η εναρµόνιση παρουσίασε σχετική
πρόοδο. Το γεγονός ότι η Τουρκία συµφώνησε να αναπτύξει έναν διάλογο για τα δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας (∆∆Ι) µε την Επιτροπή εξυπηρετεί ένα βασικό στοιχείο των
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης. Εντούτοις, εκκρεµεί η έγκριση της αναγκαίας νοµοθεσίας
για τα ∆∆Ι, καθώς και για τις αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις. Ο συντονισµός και η
συνεργασία στον τοµέα των ∆∆Ι πρέπει να βελτιωθούν.
Σχετικά µε την πολιτική ανταγωνισµού, η εναρµόνιση στον τοµέα της αντιµονοπωλιακής
πολιτικής βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Η Τουρκία επιβάλλει αποτελεσµατικά την εφαρµογή
των κανόνων του ανταγωνισµού. Στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων, η θέσπιση της
νοµοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις που δηµιουργεί µια εποπτεύουσα αρχή αποτελεί ένα
σηµαντικό βήµα. Τώρα όµως η εν λόγω εποπτεύουσα αρχή πρέπει να γίνει λειτουργική το
ταχύτερο δυνατό.
Σηµειώθηκε κάποια πρόοδος στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, καθόσον οι
εποπτεύουσες αρχές εισήγαγαν συµπληρωµατικά προληπτικά µέτρα. Συνολικά, παραµένει
περιορισµένη η εναρµόνιση της Τουρκίας µε το κεκτηµένο. Όσον αφορά την κοινωνία της
πληροφορίας και τα µέσα ενηµέρωσης στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των
τεχνολογιών των πληροφοριών, η ρυθµιστική αρχή για τις τηλεπικοινωνίες υλοποίησε
σηµαντική εργασία όσον αφορά τους κανονισµούς εφαρµογής. Μπορεί να αναφερθεί κάποια
πρόοδος στον τοµέα της πολιτικής για τα οπτικοακουστικά µέσα. Ωστόσο, εξακολουθούν να
υπάρχουν σοβαρά εµπόδια για την ανάπτυξη της αγοράς. Η νοµοθεσία για τις ηλεκτρονικές
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επικοινωνίες, οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και η πολιτική στον τοµέα των
οπτικοακουστικών µέσων απαιτούν περισσότερες προσαρµογές.
Στον τοµέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης σηµειώθηκε ελάχιστη πρόοδος. Όσον
αφορά τις πολιτικές για την ενίσχυση της γεωργίας, παρατηρείται ελάχιστη µετάβαση προς
την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ). Έγιναν τα πρώτα βήµατα για την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου, αλλά η Τουρκία δεν εξάλειψε πλήρως
τους τεχνικούς φραγµούς στο εµπόριο των προϊόντων βοοειδών. Η ολίσθηση στο
χρονοδιάγραµµα για την πιστοποίηση των δοµών του µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας
στην αγροτική ανάπτυξη (IPARD) αποτελεί επίσης πρόβληµα. Απαιτείται περαιτέρω πρόοδος
στους τοµείς των γεωργικών στατιστικών, του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης,
της πολιτικής ποιότητας και των βιολογικών καλλιεργειών. Όσον αφορά την ασφάλεια των
τροφίµων, την κτηνιατρική και φυτοϋγειονοµική πολιτική, σηµειώθηκε πρόοδος ιδίως µε τη
θέσπιση βασικής νοµοθεσίας πλαισίου. Η νέα στρατηγική εναρµόνισης θα διευκολύνει τη
µεταφορά και την εφαρµογή του σχετικού κεκτηµένου. Στον τοµέα της αλιείας
πραγµατοποιήθηκε σχετική πρόοδος όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων και του στόλου,
την επιθεώρηση και τον έλεγχο, καθώς και την εφαρµογή των διεθνών συµφωνιών. Πρέπει να
σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη νοµοθετική εναρµόνιση, τις διοικητικές δοµές και την
πολιτική αγοράς, τις διαρθρωτικές ενέργειες και τις κρατικές ενισχύσεις.
Στον τοµέα των µεταφορών σηµειώθηκε κάποια πρόοδος. Η εναρµόνιση της νοµοθεσίας
έφθασε σε προχωρηµένο στάδιο στους τοµείς της αεροπορίας, των θαλάσσιων και οδικών
µεταφορών. ∆εν σηµειώθηκε καµία πρόοδος όσον αφορά το άνοιγµα και την ασφάλεια της
αγοράς σιδηροδροµικών µεταφορών. Η έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των κέντρων ελέγχου
της εναέριας κυκλοφορίας στην Τουρκία και στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία εξακολουθεί να
θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων. Στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών,
δεν σηµειώθηκε καµία πρόοδος στην προσχώρηση σε διεθνείς συµβάσεις. Η διοικητική
ικανότητα και η ικανότητα εφαρµογής παραµένουν περιορισµένες.
Στον τοµέα της ενέργειας, σηµειώθηκε αρκετή πρόοδος όσον αφορά την εναρµόνιση στους
τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής
απόδοσης, καθώς και στην ασφάλεια του εφοδιασµού. Απαιτούνται περισσότερες
προσπάθειες στους τοµείς του φυσικού αερίου, της πυρηνικής ενέργειας, της πυρηνικής
ασφάλειας, της προστασίας από τις ακτινοβολίες και τις κρατικές ενισχύσεις.
Σχετικά µε την φορολογία, σηµειώθηκε κάποια πρόοδος στον τοµέα της εναρµόνισης, ιδίως
όσον αφορά την εξάλειψη ορισµένων πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις σχετικά µε τον
καπνό. Εντούτοις, οι αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα οινοπνευµατώδη ποτά
έρχονται σε αντίθεση µε το σχέδιο δράσης που συµφωνήθηκε µε την Επιτροπή και που
συνιστά βασική απαίτηση για την υλοποίηση περαιτέρω προόδου στις διαπραγµατεύσεις
προσχώρησης. Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης,
την καταπολέµηση της άτυπης οικονοµίας και την αύξηση της εθελούσιας συµµόρφωσης.
∆εν µπορεί να αναφερθεί καµία πρόοδος όσον αφορά την άµεση και έµµεση φορολογία.
Σχετικά µε την οικονοµική και νοµισµατική πολιτική, οι προετοιµασίες συνεχίζονται µε
ικανοποιητικό ρυθµό. Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για περαιτέρω εναρµόνιση,
όσον αφορά ιδίως την πλήρη ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας και την απαγόρευση της
προνοµιακής πρόσβασης του δηµόσιου τοµέα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές.
Σηµειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος στον τοµέα των στατιστικών, όπου το συνολικό επίπεδο
της εναρµόνισης είναι αρκετά προχωρηµένο. Η TurkStat βελτίωσε περαιτέρω τον συντονισµό
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του στατιστικού συστήµατος. Σηµειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά το µητρώο
επιχειρήσεων και τον τοµέα των στατιστικών. Απαιτείται περαιτέρω εναρµόνιση των εθνικών
λογαριασµών και των γεωργικών στατιστικών.
Η Τουρκία σηµείωσε κάποια πρόοδο στην εναρµόνιση µε το κεκτηµένο στον τοµέα της
κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης. Η δέσµη τροπολογιών του Συντάγµατος εισάγει
σηµαντικές βελτιώσεις στον τοµέα του κοινωνικού διαλόγου στον δηµόσιο τοµέα και ανοίγει
τον δρόµο µε τη θέσπιση θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωµένων
και των αναπήρων. Εντούτοις, η εναρµόνιση συνολικά παραµένει περιορισµένη και η
διοικητική ικανότητα πρέπει να ενισχυθεί. ∆εν έχει γίνει ακόµη κάποια µεταρρύθµιση ώστε
να εξασφαλιστεί ο πλήρης σεβασµός των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων σύµφωνα µε τα
πρότυπα της ΕΕ και τις συµβάσεις της ∆ΟΕ. Εκφράζονται ορισµένες ανησυχίες όσον αφορά
την αδήλωτη εργασία, τους χαµηλούς συντελεστές απασχόλησης των γυναικών, την επιβολή
της νοµοθεσίας στον τοµέα της υγείας και της ασφάλειας. Λείπει επίσης ένα γενικό πλαίσιο
πολιτικής για την καταπολέµηση της φτώχειας.
Σηµειώθηκε περαιτέρω πρόοδος στον τοµέα των επιχειρήσεων και της βιοµηχανικής
πολιτικής, όπου το επίπεδο εναρµόνισης είναι ικανοποιητικό. Η πρόοδος αυτή αφορά τη
βιοµηχανική στρατηγική και το σχέδιο δράσης, τη µεγαλύτερη διαθεσιµότητα µέσων για τις
επιχειρήσεις και τη βιοµηχανική πολιτική και την υιοθέτηση τοµεακών στρατηγικών και
χαρτών πορείας. Αναφέρονται µικρές βελτιώσεις όσον αφορά το επιχειρηµατικό περιβάλλον
και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.
Σηµειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ειδικότερα, η Τουρκία έφθασε σε
προχωρηµένο στάδιο των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε το µελλοντικό διευρωπαϊκό δίκτυο
µεταφορών. Καταγράφεται κάποια πρόοδος όσον αφορά τα δίκτυα ενέργειας.
Σηµειώθηκε πρόοδος, αν και άνιση, στον τοµέα της περιφερειακής πολιτικής και του
συντονισµού των διαθρωτικών µέσων. Πιο συγκεκριµένα, ολοκληρώθηκε το νοµοθετικό και
θεσµικό πλαίσιο για την εφαρµογή των συνιστωσών III και IV του µηχανισµού
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ). Η συµµετοχή ενδιαφεροµένων σε υπο-εθνικό επίπεδο κατά
την προετοιµασία σειράς έργων βελτιώθηκε. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει ακόµη ανάγκη
βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας των οργανισµών που συµµετέχουν στην εφαρµογή των
προενταξιακών πόρων προκειµένου να επιτευχθεί η αποτελεσµατικότερη χρήση τους, ώστε
να προετοιµαστεί έτσι η Τουρκία να χρησιµοποιήσει τα διαρθρωτικά ταµεία.
Γενικά, σηµειώθηκε πρόοδος στον δικαστικό τοµέα. Η υιοθέτηση των τροπολογιών του
συντάγµατος σχετικά µε τη σύνθεση του Ανώτατου Συµβουλίου ∆ικαστών και Εισαγγελέων
αποτελεί θετικό βήµα. Το ίδιο ισχύει επίσης για τον περιορισµό της αρµοδιότητας των
στρατιωτικών δικαστηρίων. Κατά τη διαδικασία προετοιµασίας και θέσπισης της νοµοθεσίας,
θα απαιτηθεί η καθιέρωση αποτελεσµατικού διαλόγου µε όλους τους ενδιαφεροµένους και
την κοινωνία των πολιτών. Η εφαρµογή αυτών των µεταρρυθµίσεων σύµφωνα µε τα
ευρωπαϊκά πρότυπα θα είναι σηµαντική. Όσον αφορά την καταπολέµηση της διαφθοράς,
σηµειώθηκε πρόοδος στην ανάπτυξη µιας σφαιρικής στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης. Η
δηµιουργία ενός φορέα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρµογής τους έχει
επίσης σηµειώσει πρόοδο. Εντούτοις, είναι απαραίτητο να εφαρµοστούν πραγµατικά και η
Τουρκία οφείλει να καταρτίσει µητρώο των ερευνών, των απαγγελιών κατηγοριών και των
καταδικαστικών αποφάσεων.
Πρόοδος, αν και άνιση, σηµειώθηκε στον τοµέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της
ασφάλειας. Σηµαντική πρόοδος σηµειώθηκε στην ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων
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σχετικά µε συµφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας. Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν σαφείς
θεσµικές ρυθµίσεις και να διατεθούν επαρκείς πόροι για τη µετανάστευση και το άσυλο.
Στους τοµείς των ναρκωτικών και της τελωνειακής συνεργασίας σηµειώθηκε σχετική
πρόοδος. Καταγράφεται περιορισµένη πρόοδος στον τοµέα των εξωτερικών συνόρων και του
Σένγκεν, καθώς και του οργανωµένου εγκλήµατος και της τροµοκρατίας. Στον τοµέα της
πολιτικής των θεωρήσεων έχει σηµειωθεί µικρή πρόοδος. ∆εν σηµειώθηκε καµία πρόοδος
όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές και αστικές υποθέσεις. Γενικά, είναι
ζωτικής σηµασίας να εγκριθεί επειγόντως το νοµοσχέδιο και να επικυρωθούν οι διεθνείς
συµφωνίες που έχουν υπογραφεί.
Η Τουρκία είναι καλά προετοιµασµένη στον τοµέα της επιστήµης και της έρευνας και έχει
σηµειώσει ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την ένταξη στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.
Γενικά, οι συντελεστές συµµετοχής και επιτυχίας της Τουρκίας στα προγράµµατα-πλαίσια
έχουν αυξηθεί. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να διατηρηθούν αυτοί οι
συντελεστές καθόλη τη διάρκεια του 7ου προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη (FP7).
Όσον αφορά την εκπαίδευση και τον πολιτισµό, σηµειώθηκε σχετική πρόοδος, ιδίως στον
τοµέα της εκπαίδευσης. Το γενικό ποσοστό εγγραφής στα σχολεία εξακολούθησε να
αυξάνεται µε ελαφρά βελτίωση όσον αφορά τα κορίτσια και η Τουρκία βελτιώνει συνεχώς τις
επιδόσεις της σε σχέση µε τα κοινά σηµεία αναφοράς της ΕΕ. Σηµειώθηκε κάποια πρόοδος
στον τοµέα του πολιτισµού αλλά δεν υπήρξε καµία πρόοδος στην εναρµόνιση της
νοµοθεσίας.
Σχετικά µε το περιβάλλον, σηµειώθηκε περαιτέρω πρόοδος στην εναρµόνιση. Η Τουρκία
σηµείωσε ικανοποιητική πρόοδο στην διαχείριση των αποβλήτων, ενώ η πρόοδος ήταν
περιορισµένη όσον αφορά την οριζόντια νοµοθεσία, την ποιότητα του αέρα και του ύδατος,
τη βιοµηχανική ρύπανση, τις χηµικές ουσίες και τη διοικητική ικανότητα. Επίσης, η Τουρκία
σηµείωσε πολύ µικρή πρόοδο όσον αφορά την κλιµατική αλλαγή και καµία πρόοδο στον
τοµέα της προστασίας της φύσης. Η Τουρκία σηµείωσε πρόοδο στη διοικητική ικανότητα µε
τη θέσπιση µηχανισµών συντονισµού. Πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις.
Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος στην εναρµόνιση µε το κεκτηµένο για την προστασία των
καταναλωτών και της υγείας. Ωστόσο, πρέπει να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα.
Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την προστασία των καταναλωτών, για να
ενισχυθεί το κίνηµα των καταναλωτών και να εξασφαλιστεί η δέουσα επιβολή της
νοµοθεσίας. Ο συντονισµός και η συνεργασία µεταξύ ενδιαφεροµένων παραµένει ελλιπής.
Σηµειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά την εναρµόνιση της νοµοθεσίας για τη
δηµόσια υγεία. Εντούτοις, η εφαρµογή της παραµένει ανεπαρκής.
Σχετικά µε τα τελωνεία, το επίπεδο της εναρµόνισης είναι υψηλό, τόσο σε ό,τι αφορά τη
νοµοθεσία όσο και τη διοικητική ικανότητα. Ωστόσο, η ύπαρξη καταστηµάτων
αφορολόγητων ειδών στα σηµεία εισόδου και το γεγονός ότι καλούνται οι εισαγωγείς να
υποβάλουν πληροφορίες για την προέλευση προϊόντων τα οποία βρίσκονται σε ελεύθερη
κυκλοφορία στην ΕΕ πριν από τον εκτελωνισµό αντιβαίνουν στο κεκτηµένο. Η νοµοθεσία για
τις ελεύθερες ζώνες, την επιτήρηση και τις δασµολογικές ποσοστώσεις πρέπει ακόµη να
εναρµονιστεί. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθούν οι έλεγχοι βάσει
ανάλυσης του κινδύνου και οι απλουστευµένες διαδικασίες, προκειµένου να διευκολυνθεί το
νόµιµο εµπόριο και να µειωθούν οι υλικοί έλεγχοι. Πρέπει να τηρηθούν οι δεσµεύσεις για την
πραγµατική επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και για την καταπολέµηση
των προϊόντων παραποίησης/αποµίµησης.
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Η Τουρκία επέτυχε υψηλό επίπεδο εναρµόνισης στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων.
Εντούτοις, πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε πολλούς τοµείς, ειδικότερα
όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη του συστήµατος γενικευµένων προτιµήσεων.
Η εναρµόνιση µε την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ
συνεχίστηκε. Η Τουρκία επεδίωξε τον διάλογο και τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε την ΕΕ
για ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής. ∆εν ευθυγραµµίστηκε µε την ΕΕ στο Συµβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ όσον αφορά την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων εναντίον του Ιράν. Η
Τουρκία κατέβαλε προσπάθειες για να βελτιώσει περαιτέρω τις σχέσεις της µε τις γειτονικές
χώρες όπως το Ιράκ, καθώς και µε την τοπική κουρδική κυβέρνηση, και τη Συρία. Οι σχέσεις
µε το Ισραήλ επιδεινώθηκαν περαιτέρω µετά το περιστατικό µε το στόλο για τη Γάζα. Τα
πρωτόκολλα που έχουν υπογραφεί µε την Αρµενία για την εξοµάλυνση των σχέσεων δεν
έχουν ακόµη επικυρωθεί.
Η Τουρκία συµβάλλει ουσιαστικά στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας και επιδιώκει
µεγαλύτερη συµµετοχή στις δραστηριότητές της. Το ζήτηµα της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ
στην οποία ενέχονται όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ πέραν των διευθετήσεων «Βερολίνο +» δεν
έχει ακόµη επιλυθεί. Η Τουρκία δεν ευθυγραµµίστηκε µε τη θέση της ΕΕ για συµµετοχή στο
διακανονισµό του Wassenaar.
Περιορισµένη πρόοδος σηµειώθηκε στον τοµέα του δηµοσιονοµικού ελέγχου, όπου η
εναρµόνιση έχει προχωρήσει αρκετά. Έχει θεσπιστεί η νοµοθεσία για την εφαρµογή του
νόµου περί των δηµόσιων οικονοµικών, ενώ πρέπει να αναθεωρηθούν το έγγραφο σφαιρικής
πολιτικής για τον δηµόσιο εσωτερικό δηµοσιονοµικό έλεγχο και το σχέδιο δράσης. ∆εν έχει
ακόµη υιοθετηθεί ο αναθεωρηµένος νόµος του τουρκικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος
ευθυγραµµίζει τον εξωτερικό έλεγχο µε τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα. Η τουρκική AFCOS
(Υπηρεσία για το Συντονισµό της Καταπολέµησης της Απάτης) δεν έχει ακόµη εξελιχθεί σε
ένα λειτουργικό δίκτυο. Απαιτούνται µόνιµες δοµές για τις επαφές µε την Επιτροπή σχετικά
µε την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη. Η ευθυγράµµιση της Τουρκίας µε τις
βασικές αρχές και τους θεσµούς του κεκτηµένου στον τοµέα των οικονοµικών και
δηµοσιονοµικών διατάξεων έχει προχωρήσει ικανοποιητικά, παρόλο που η ετοιµότητα στον
τοµέα των ιδίων πόρων βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο.
Ισλανδία
Η πρώτη έκθεση προόδου της Ισλανδίας επιβεβαιώνει τη γνώµη που εξέφρασε η Επιτροπή
τον Φεβρουάριο του 2010 σύµφωνα µε την οποία η Ισλανδία πληροί τα πολιτικά κριτήρια. Η
Ισλανδία αποτελεί λειτουργούσα δηµοκρατία µε ισχυρούς θεσµούς και βαθιά εδραιωµένες
παραδόσεις αντιπροσωπευτικού συστήµατος. Η χώρα διαθέτει υψηλού επιπέδου δικαστικό
σώµα και εδραιωµένο δικαστικό σύστηµα. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την
προστασία των µειονοτήτων, η Ισλανδία εξακολουθεί να διασφαλίζει τα θεµελιώδη
δικαιώµατα και να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο συνεργασίας µε τους διεθνείς µηχανισµούς για
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Εντούτοις, στη γνώµη εντοπίζονται ορισµένες ελλείψεις. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η
Ισλανδία έλαβε ορισµένα µέτρα για να τις αντιµετωπίσει.
Όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια, η κυβέρνηση συνασπισµού παρέµεινε σταθερή κατά την
περίοδο αναφοράς παρά το δυσχερές οικονοµικό περιβάλλον και τις αποκλίνουσες απόψεις
µεταξύ των ισλανδικών πολιτικών δυνάµεων και του πληθυσµού όσον αφορά την προοπτική
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προσχώρησης στην ΕΕ. Εντούτοις, η στήριξη της διαδικασίας προσχώρησης ενισχύθηκε στο
τέλος της περιόδου αναφοράς και η πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης.
Σηµειώθηκε ορισµένη πρόοδος στην αναγνώριση των παραγόντων που ήταν υπεύθυνοι για
την κατάρρευση του ισλανδικού τραπεζικού συστήµατος και στην αντιµετώπιση των
πολιτικών και διοικητικών συνεπειών της. Πρόκειται για ένα αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό
της λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών της Ισλανδίας. Η έκθεση της ανεξάρτητης ειδικής
εξεταστικής επιτροπής, που δηµοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2010, οδήγησε σε ορισµένες
συστάσεις για τη σταθεροποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και την αύξηση της
επιτήρησής του. Παράλληλα, η υπηρεσία του ειδικού εισαγγελέα εξακολούθησε να διεξάγει
σειρά ερευνών µετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση.
Σηµειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος στην περαιτέρω βελτίωση του νοµικού πλαισίου σχετικά
µε τη σύγκρουση συµφερόντων και τη χρηµατοδότηση πολιτικών κοµµάτων. Ο νόµος για την
οργάνωση της δικαιοσύνης αναθεωρήθηκε για να τροποποιηθούν οι κανόνες διορισµού
δικαστών µε σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήµατος. Η
εφαρµογή των συστάσεων της ειδικής εξεταστικής επιτροπής, το τροποποιηθέν πλαίσιο για
τη σύγκρουση συµφερόντων, καθώς και οι αναθεωρηµένες διαδικασίες για τους διορισµούς
δικαστών έχουν ήδη αρχίσει. Ο αντίκτυπος αυτών των µέτρων θα πρέπει να επανεξεταστεί σε
µεταγενέστερο στάδιο.
Τόσο η κυβέρνηση όσο και το κοινοβούλιο εξακολούθησαν να λειτουργούν οµαλά. Η
κυβέρνηση έλαβε µέτρα για να ενισχύσει περαιτέρω τη δηµόσια διοίκηση. Οι επιτροπές
διαπραγµάτευσης που ανέλαβαν τον συντονισµό της συνολικής διαδικασίας προσχώρησης
εργάζονται οµαλά.
Η σύµβαση-πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών
Μειονοτήτων δεν έχει ακόµη επικυρωθεί.
Η οικονοµία της Ισλανδίας διέρχεται βαθιά και µακρά περίοδο ύφεσης και οι προοπτικές για
µια έστω µέτρια ανάκαµψη παραµένουν αβέβαιες. Η ανεργία έχει αυξηθεί και τα δηµόσια
οικονοµικά σηµείωσαν έντονη επιδείνωση µε υψηλότερα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και
σηµαντική αύξηση του ήδη υψηλού δηµόσιου χρέους. Από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισµός
άρχισε να µειώνεται σταδιακά και σταθερά. Ο συνετός συνδυασµός των µέτρων
µακροοικονοµικής πολιτικής εστιάζεται σε σταθεροποίηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας
και σε δηµοσιονοµική εξυγίανση. Η παρατεταµένη δυσλειτουργία του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα και οι γενικευµένες ανισορροπίες των ισολογισµών στον δηµόσιο τοµέα, καθώς και το
πολύ υψηλό εξωτερικό χρέος, αποτελούν σηµαντικά προβλήµατα. Το πρόγραµµα του ∆ΝΤ
εφαρµόζεται κανονικά.
Όσον αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, µπορεί να θεωρηθεί ότι στην Ισλανδία λειτουργεί
οικονοµία αγοράς. Εντούτοις, οι αδυναµίες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και οι περιορισµοί
στις κινήσεις κεφαλαίων εµποδίζουν ακόµη την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. Η
Ισλανδία θα µπορούσε να ανακτήσει την ικανότητα να αντιµετωπίζει τις ανταγωνιστικές
πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς εντός της ενιαίας αγοράς µεσοπρόθεσµα, υπό την
προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει να µειώνει τις τρέχουσες διαρθρωτικές αδυναµίες µε την
εφαρµογή των κατάλληλων µακροοικονοµικών πολιτικών και των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων.
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Τα µέτρα πολιτικής που έλαβε ήταν σε γενικές γραµµές κατάλληλα και ικανά να
αποκαταστήσουν µεγαλύτερο βαθµό µακροοικονοµικής σταθερότητας, παρόλο που οι
προοπτικές για ταχεία οικονοµική ανάκαµψη παραµένουν αβέβαιες. Η δηµοσιονοµική
εξυγίανση συνεχίστηκε. Τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα άρχισαν να µειώνονται και έγινε
αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέους µε σκοπό να εξοµαλυνθούν τα χαρακτηριστικά του και
να µειωθούν οι κίνδυνοι συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Ο πληθωρισµός σηµείωσε πτώση, ενώ
µειώθηκαν σταδιακά τα βασικά επιτόκια. Το υψηλότερο εµπορικό πλεόνασµα συνέβαλε στην
ελαφρά ανατίµηση του εθνικού νοµίσµατος. Αυξήθηκαν τα συναλλαγµατικά αποθέµατα,
αλλά τούτο οφείλεται κυρίως στην επίσηµη εξωτερική χρηµατοδότηση. Η αγορά εργασίας
εξακολουθεί να είναι ευέλικτη και οι συντελεστές συµµετοχής παρέµειναν σε σχετικά υψηλά
επίπεδα. Η χώρα διαθέτει καλή βασική υποδοµή, άφθονους φυσικούς πόρους και πληθυσµό
µε καλή παιδεία.
Εντούτοις, η οικονοµία υφίσταται ακόµη τις συνέπειες της χρηµατοοικονοµικής
κατάρρευσης. Τα δηµόσια οικονοµικά αντιµετωπίζουν πάντα το ενδεχόµενο εφαρµογής
σοβαρών περικοπών δαπανών, καθώς και σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις που
συνδέονται µε τα προβλήµατα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, µε επίπεδο ακαθάριστου
δηµόσιου χρέους σχεδόν 90% του ΑΕΠ. Παρά τις προσαρµογές των µισθών, η ανεργία
αυξήθηκε σηµαντικά. Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα προχώρησε, αλλά οι τράπεζες
πλήττονται ακόµη από την κακή ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων τους, γεγονός που
υπονοµεύει την ικανότητά τους να χρηµατοδοτούν την οικονοµία. Η γενικευµένη
ανισορροπία των ισολογισµών στον ιδιωτικό τοµέα απειλεί τη χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα. Επιπλέον, οι αποφάσεις που εξέδωσε το Ανώτατο ∆ικαστήριο µε τις οποίες
κήρυξε παράνοµα τα δάνεια µε στάθµιση ξένου συναλλάγµατος δηµιούργησαν αβεβαιότητα,
ιδίως σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση δανείων του τοµέα των επιχειρήσεων. Αυτό θα µπορούσε
να επιδεινώσει περαιτέρω την οικονοµική κατάσταση εγχωρίων τραπεζών, εφόσον θα
επωµισθούν την πρόσθετη επιβάρυνση αντί των δανειστών. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης του
χρέους του τοµέα των επιχειρήσεων προχώρησε µε βραδύ ρυθµό και η διόγκωση του χρέους
περιορίζει τις δυνατότητες για νέες επενδύσεις µε αποτέλεσµα να αναστέλλεται η ανάκαµψη.
Οι επενδύσεις σε µεγάλα έργα υποδοµών βρίσκονται ακόµη στο στάδιο µελέτης λόγω
πολιτικών συζητήσεων και έλλειψης χρηµατοδότησης. Το επιχειρηµατικό περιβάλλον
εξακολουθεί να εµποδίζεται από ελέγχους της κίνησης κεφαλαίων, σχετικά υψηλά επιτόκια
και δυσχερή πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ.
Στην παρούσα πρώτη έκθεση προόδου, η ικανότητα της Ισλανδίας να αναλάβει τις
υποχρεώσεις του µέλους αξιολογήθηκε µε βάση τη συµµετοχή της στον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) και µε γνώµονα τις απαλλαγές που χορηγούνται στο πλαίσιο του
ΕΟΧ. Το γενικό επίπεδο προετοιµασίας για την τήρηση των απαιτήσεων του κεκτηµένου της
ΕΕ είναι καλό, ειδικότερα λόγω της συµµετοχής της Ισλανδίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο.
Η υπόθεση Icesave παραµένει άλυτη. Με δηµοψήφισµα που έλαβε χώρα τον Μάρτιο του
2010 απορρίφθηκε το νοµοσχέδιο που επέτρεπε την παροχή κρατικής εγγύησης για τα δάνεια
που χορήγησαν οι κυβερνήσεις του Ηνωµένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών για τις
αποζηµιώσεις που κατέβαλαν σε πολίτες τους οι οποίοι είχαν λογαριασµούς ταµιευτηρίου στο
Icesave. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ (ΕΑΕ) έστειλε προειδοποιητική επιστολή στην
κυβέρνηση της Ισλανδίας τον Μάιο του 2010, που αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας
επί παραβάσει κατά της Ισλανδίας, µε το επιχείρηµα ότι η Ισλανδία, µη παρέχοντας στους
καταθέτες των ολλανδικών και βρετανικών υποκαταστηµάτων της Icesave την ελάχιστη
προβλεπόµενη εγγύηση, παραβίασε την οδηγία για τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµφωνεί µε τη νοµική ανάλυση της ΕΑΕ. Οι προσπάθειες
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διαπραγµάτευσης µεταξύ εκπροσώπων των τριών κυβερνήσεων δεν κατέληξαν ακόµη σε
κανένα αποτέλεσµα.
Οι προετοιµασίες για την ανάληψη των υποχρεώσεων του µέλους µεσοπρόθεσµα
συνεχίστηκαν σε τοµείς που καλύπτονται εν µέρει από τον ΕΟΧ, καθώς και στα κεφάλαια
που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΧ. Η Ισλανδία εξακολουθεί να είναι ευρέως εναρµονισµένη
µε το κεκτηµένο και εφαρµόζει σηµαντικό τµήµα του στους τοµείς που καλύπτονται από τον
ΕΟΧ, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, η ελεύθερη κίνηση εργαζοµένων, το δικαίωµα
εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών, η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, οι
δηµόσιες συµβάσεις, το εταιρικό δίκαιο, ο νόµος περί διανοητικής ιδιοκτησίας, ο
ανταγωνισµός, οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και η κοινωνία της πληροφορίας και τα µέσα
ενηµέρωσης.
Εντούτοις πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για περαιτέρω εναρµόνιση µε το κεκτηµένο
της ΕΕ, ειδικότερα σε τοµείς που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΧ, και για να εξασφαλιστεί η
εφαρµογή και επιβολή του. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οι ακόλουθοι τοµείς ενδέχεται
να προκαλέσουν ορισµένα προβλήµατα κατά τη διαδικασία προσχώρησης:
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, αλιεία, ελεύθερη κυκλοφορία
κεφαλαίων, καθώς και το περιβάλλον.
Οι προσπάθειες της κυβέρνησης για να αντιµετωπίσει τις επιπτώσεις της οικονοµικής και
χρηµατοπιστωτικής κρίσης οδήγησαν σε σηµαντικές περικοπές του προϋπολογισµού. Πρέπει
να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι για τις αναγκαίες προετοιµασίες που
συνδέονται µε τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ.
Η νοµοθεσία της Ισλανδίας εξακολουθεί να είναι ευρέως εναρµονισµένη µε το κεκτηµένο
στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών. Εντούτοις, ορισµένα στοιχεία δεν έχουν
ακόµη εφαρµοστεί σε ό,τι αφορά τα οριζόντια µέτρα και τη νοµοθεσία που αφορά τα
προϊόντα βάσει της παλαιάς προσέγγισης.
Επιτεύχθηκε ικανοποιητικό επίπεδο εναρµόνισης στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας
εργαζοµένων. Οι προετοιµασίες για τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης
δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί. Η νοµοθεσία για το δικαίωµα εγκατάστασης και την ελευθερία
παροχής υπηρεσιών είναι ευρέως εναρµονισµένη, µε εξαίρεση τις οδηγίες για τις υπηρεσίες
και τα ταχυδροµεία.
Η Ισλανδία εφαρµόζει το κεκτηµένο για την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, µε ορισµένες
εξαιρέσεις. Σε στενή συνεργασία µε το ∆ΝΤ, οι ισλανδικές αρχές δεσµεύτηκαν να άρουν
σταδιακά τους περιορισµούς στις κινήσεις κεφαλαίων και τις πληρωµές. Ωστόσο, οι
περιορισµοί των κεφαλαιουχικών ροών παρατάθηκαν εν τω µεταξύ µέχρι τον Αύγουστο του
2011. Το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσό αγοράς ξένου συναλλάγµατος για λόγους ταξιδιού
µειώθηκε. Απαιτούνται ακόµη σηµαντικές και συνεχείς προσπάθειες για να αρθούν οι
σηµερινοί περιορισµοί στις κινήσεις κεφαλαίων, και ιδίως στις ξένες επενδύσεις στον τοµέα
της αλιείας.
Η Ισλανδία έχει εφαρµόσει τον βασικό κορµό του κεκτηµένου για τις δηµόσιες συµβάσεις και
η γενική εναρµόνιση της νοµοθεσίας είναι πολύ ικανοποιητική. Εντούτοις, η διοικητική
ικανότητα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή των
πολιτικών δηµοσίων συµβάσεων.
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Ικανοποιητική πρόοδος σηµειώθηκε όσον αφορά το εταιρικό δίκαιο. Ωστόσο, δεν έχει
επιτευχθεί η πλήρης εναρµόνιση µε τα λογιστικά πρότυπα. Η νοµοθεσία της Ισλανδίας
εξακολουθεί να είναι εναρµονισµένη µε το κεκτηµένο στον τοµέα της διανοητικής
ιδιοκτησίας, αλλά απαιτείται µια σφαιρική πολιτική εφαρµογής.
Η Ισλανδία επέτυχε υψηλό επίπεδο εναρµόνισης µε το κεκτηµένο στον τοµέα του
ανταγωνισµού και έχουν δηµιουργηθεί οι αντίστοιχες διοικητικές δοµές. Τα µέτρα για τις
κρατικές ενισχύσεις µε σκοπό την αντιµετώπιση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης δεν έχουν
ακόµη αξιολογηθεί.
Πρέπει ακόµη να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρµογή του κεκτηµένου στον τοµέα των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών βάσει ενός ενισχυµένου εποπτικού πλαισίου. Η εφαρµογή δεν
είναι πλήρης σε ορισµένους βασικούς τοµείς, µεταξύ των οποίων οι αγορές των ασφαλίσεων
και των κινητών αξιών.
Η Ισλανδία έχει ήδη φθάσει σε υψηλό επίπεδο εναρµόνισης µε το κεκτηµένο και εφαρµόζει
ένα σηµαντικό τµήµα του στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφορίας και των µέσων
ενηµέρωσης. Ωστόσο, δεν έχουν ακόµη εφαρµοστεί οι διατάξεις για τη µεταρρύθµιση των
τηλεπικοινωνιών, την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας και τις
πολιτικές που απορρέουν από την πρόσφατη έγκριση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού
Θεµατολογίου.
Οι προετοιµασίες στον τοµέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης δεν έχουν αρχίσει
ακόµη. Η Ισλανδία πρέπει ακόµη να δηµιουργήσει τις δοµές που θα ανταποκρίνονται σε
αλλαγές στη διοίκηση και κυρίως να συστήσει έναν οργανισµό πληρωµών σύµφωνο µε τους
κανόνες της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένου ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και
ελέγχου (IACS).
Σηµειώθηκε κάποια πρόοδος όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, την κτηνιατρική και
φυτοϋγειονοµική πολιτική, και ειδικότερα τη µεταφορά της νοµοθεσίας για τη γενική
ασφάλεια των τροφίµων. Εντούτοις, απαιτούνται προσπάθειες για να ενισχυθεί η διοικητική
ικανότητα και η ικανότητα των εργαστηρίων. Παραµένουν σηµαντικές διαφορές µε το
σύστηµα της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη δέσµη για την υγιεινή, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα
νέα τρόφιµα και τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα.
∆εν µπορούν να αναφερθούν νέες εξελίξεις όσον αφορά την εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε
την κοινή πολιτική της ΕΕ στον τοµέα της αλιείας. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο
κεκτηµένο για την εσωτερική αγορά όσον αφορά το δικαίωµα εγκατάστασης, την ελευθερία
παροχής υπηρεσιών, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων στον τοµέα παραγωγής
και κατεργασίας προϊόντων της αλιείας όπου οι ισχύοντες περιορισµοί δεν συµφωνούν µε το
κεκτηµένο. ∆εν έχουν ακόµη καθιερωθεί µηχανισµοί για την εφαρµογή και τον έλεγχο
κοινοτικών µέτρων στήριξης.
Σχετικά µε τις µεταφορές, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι περιορισµοί για τις ξένες
επενδύσεις στον τοµέα των αεροπορικών και θαλάσσιων µεταφορών. Η Ισλανδία έχει ήδη
φθάσει σε υψηλό επίπεδο εναρµόνισης µε το κεκτηµένο και εφαρµόζει ένα σηµαντικό τµήµα
του στον τοµέα της ενέργειας. Η εναρµόνιση µε το κεκτηµένο στους τοµείς των αποθεµάτων
πετρελαίου, της ανεξαρτησίας της ρυθµιστικής αρχής και της ενεργειακής απόδοσης έχει
προχωρήσει ελάχιστα.
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Στον τοµέα της φορολογίας δεν σηµειώθηκε καµία ιδιαίτερη εξέλιξη από νοµοθετικής
πλευράς. Η Ισλανδία έχει ήδη επιτύχει καλό επίπεδο διοικητικής ικανότητας. Ωστόσο, δεν
έχουν ακόµη δηµιουργηθεί γραφεία συνδέσµου ούτε και διασύνδεση των συστηµάτων
πληροφορικής.
Η νοµοθεσία της Ισλανδίας είναι ήδη πλήρως εναρµονισµένη µε το κεκτηµένο στον τοµέα
της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής. Εντούτοις, υπάρχουν ακόµη πολλές ελλείψεις,
ιδίως σε ό,τι αφορά την πλήρη ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και την απαγόρευση της
νοµισµατικής χρηµατοδότησης του δηµόσιου τοµέα.
Όσον αφορά τις στατιστικές, η διαθεσιµότητα στατιστικών στοιχείων σύµφωνα µε τη µέθοδο
της ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί, ειδικότερα για τις επιχειρήσεις, τις µακροοικονοµικές και
γεωργικές στατιστικές. Η εφαρµογή των σηµαντικών σχεδιαζόµενων δράσεων στον τοµέα
των στατιστικών, όπως η έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η
απογραφή του πληθυσµού και των κατοικιών, δεν είναι εγγυηµένη λόγω των περαιτέρω
περικοπών ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων.
Η Ισλανδία εφαρµόζει ήδη σηµαντικά τµήµατα του κεκτηµένου όσον αφορά την κοινωνική
πολιτική και την απασχόληση. Όµως δεν έχει ακόµη καταρτιστεί µια σφαιρική στρατηγική
απασχόλησης.
Παρά το δυσχερές οικονοµικό περιβάλλον, οι προετοιµασίες στον τοµέα των επιχειρήσεων
και της βιοµηχανικής πολιτικής έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά. Προβληµατική παραµένει η
πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση. Η εναρµόνιση µε τα πρότυπα της ΕΕ στα
διευρωπαϊκά δίκτυα είναι υψηλή.
Όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και τον συντονισµό των διαρθρωτικών µέσων, η
Ισλανδία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο προετοιµασίας για την εφαρµογή των µέσων της
πολιτικής συνοχής. Πρέπει ακόµη να διενεργηθεί η κατάλληλη ανάλυση των αναγκών και να
προσδιοριστούν οι οργανισµοί που θα είναι αρµόδιοι για την εφαρµογή της πολιτικής
συνοχής.
Το δικαστικό σώµα της Ισλανδίας είναι υψηλού επιπέδου και η χώρα παρέχει υψηλό επίπεδο
προστασίας στον τοµέα των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η Ισλανδία έλαβε ορισµένα µέτρα για
να αντιµετωπίσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν στη γνώµη του Φεβρουαρίου 2010,
ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διορισµού δικαστών και τη σύγκρουση συµφερόντων.
Εντούτοις, η εφαρµογή αυτών των συστάσεων δεν έχει ακόµη αξιολογηθεί. Η νοµοθεσία για
τα δικαιώµατα των πολιτών και την προστασία των δεδοµένων δεν έχει ακόµη εναρµονιστεί
µε το κεκτηµένο.
Η Ισλανδία εφαρµόζει τη συµφωνία του Σένγκεν και επέτυχε υψηλό επίπεδο εναρµόνισης µε
το κεκτηµένο στον τοµέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας. Η νοµοθεσία σε
ορισµένους τοµείς δεν έχει ακόµη εναρµονιστεί πλήρως µε το κεκτηµένο και τα αντίστοιχα
διεθνή µέσα δεν έχουν ακόµη υπογραφεί ή επικυρωθεί.
Η Ισλανδία έχει σηµειώσει αρκετή πρόοδο για την προσχώρηση στην ΕΕ και την ένταξη στον
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Η εναρµόνιση της νοµοθεσίας της µε τα πρότυπα της ΕΕ στον
τοµέα της εκπαίδευσης και του πολιτισµού είναι υψηλή. Η Ισλανδία εξακολούθησε να
συµµετέχει ενεργά στην ανοικτή µέθοδο συντονισµού στον τοµέα της εκπαίδευσης, καθώς
και σε κοινοτικά προγράµµατα, µεταξύ των οποίων τα προγράµµατα «∆ια Βίου Μάθηση»,
«Νεολαία σε δράση» και Erasmus Mundus.
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Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ισλανδία είναι εναρµονισµένη, σε µεγάλο βαθµό, µε το
κεκτηµένο της ΕΕ µέσω της συµφωνίας για τον ΕΟΧ και µπορεί να αναφερθεί περαιτέρω
πρόοδος στους τοµείς της ποιότητας του αέρα και της βιώσιµης ανάπτυξης. Εντούτοις, δεν
έχει ακόµη επιτευχθεί συµµόρφωση µε το κεκτηµένο για την κλιµατική αλλαγή και την
προστασία της φύσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την προστασία της φάλαινας, της φώκιας και των
άγριων πτηνών, καθώς και τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας. Η επικύρωση βασικών πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών εκκρεµεί.
Η Ισλανδία έχει ήδη εφαρµόσει σηµαντικό τµήµα του κεκτηµένου στον τοµέα της προστασίας
των καταναλωτών και της υγείας. Εντούτοις, η µεταφορά του νέου κεκτηµένου στον τοµέα
της προστασίας των καταναλωτών πρέπει να ολοκληρωθεί και η διεκπεραίωση των
κοινοποιήσεων RAPEX πρέπει να εξορθολογιστεί περαιτέρω.
Η τελωνειακή νοµοθεσία της Ισλανδίας είναι, σε µεγάλο βαθµό, σύµφωνη µε το κεκτηµένο.
Απαιτείται σηµαντική περαιτέρω εναρµόνιση της νοµοθεσίας και των πρακτικών όσον αφορά
τα αφορολόγητα είδη. Η διασύνδεση µε τα συστήµατα ΤΠ της ΕΕ δεν έχει ακόµη
εξασφαλιστεί.
Στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων, σηµειώθηκε κάποια πρόοδος. Η Ισλανδία άρχισε τις
προετοιµασίες για την επανεξέταση των υποχρεώσεών της σε συνάρτηση µε την ανάγκη να
τροποποιήσει τις διεθνείς συµφωνίες που έχει συνάψει ή να παραιτηθεί από αυτές. Άρχισε
επίσης τις προετοιµασίες σε σχέση µε την κοινή εµπορική πολιτική. Πρέπει ακόµη να
ληφθούν µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια της Ισλανδίας δεν
θα µειωθεί περαιτέρω. Η Ισλανδία σηµείωσε ικανοποιητική πρόοδο και έφθασε γενικά σε
ικανοποιητικό επίπεδο εναρµόνισης στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής
ασφαλείας και άµυνας.
Όσον αφορά τον δηµοσιονοµικό έλεγχο, πρέπει να γίνει µια αξιολόγηση ελλείψεων όσον
αφορά τα συστήµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και τον εσωτερικό και
εξωτερικό έλεγχο, προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που
ισχύουν στην ΕΕ. Πρέπει να ενταθούν οι προετοιµασίες όσον αφορά την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ. Σηµειώθηκε σχετική πρόοδος στον τοµέα των
χρηµατοοικονοµικών και δηµοσιονοµικών διατάξεων, αφότου η Ισλανδία άρχισε να εντοπίζει
τα σηµεία που απαιτούν εναρµόνιση µε το κεκτηµένο.
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