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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Η ενταξιακη΄ πορει΄α της Βουλγαρι΄ας»
(2001/C 260/12)
Στις 13 Ιουλι΄ου2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23 (3) του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄, η Οικονοµικη΄ και
Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για το ανωτε΄ρω θε΄µα.
Το τµη΄µα εξωτερικω΄ν σχε΄σεων στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ υιοθε΄τησε
τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 28 Ιουνι΄ου 2001 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Etty.
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, της 11ης και 12ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 11ης Ιουλι΄ου
2001) η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 117 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 κατα΄ και 1 αποχη΄ την
ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Μετα΄ την πτω΄ση του κοµµουνιστικου΄ καθεστω΄τος η
Βουλγαρι΄α γνω΄ρισε µια ιδιαι΄τερα δυ΄σκολη αρχη΄ ο΄σον αφορα΄ την
µετα΄βαση΄ της στην οικονοµι΄α της αγορα΄ς και την εγκαθι΄δρυση
της δηµοκρατι΄ας. Επι΄ αρκετα΄ χρο΄νια ταλανι΄σθηκε απο΄ σοβαρη΄
΄ θηκαν αποφαπολιτικη΄ και οικονοµικη΄ αστα΄θεια. Το 1997 σηµειω
σιστικα΄ βη΄µατα προο΄δου ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της οικονοµι΄ας
χα΄ρις στην υιοθε΄τηση συµφωνι΄ας για τις συναλλαγµατικε΄ς ισοτιµι΄ες
κατο΄πιν προ΄τασης του ∆ιεθνου΄ς Νοµισµατικου΄ Ταµει΄ου. Τον ΄διο
ι
χρο΄νο, η χω΄ρα εξε΄λεξε την πρω΄τη κυβε΄ρνηση΄ της, απο΄ το 1989, η
οποι΄α επε΄τυχε να συµπληρω
΄ σει µια πλη΄ρη τετραετη΄ θητει΄α.
1.2.
Πε΄ραν των σηµαντικω΄ν εσωτερικω΄ν προβληµα΄των η χω΄ρα
και οι γει΄τονε΄ς της ει΄χαν να αντιµετωπι΄σουν και τις συνε΄πειες του
πολε΄µου του Κοσσυφοπεδι΄ου. Εξωτερικοι΄ παρα΄γοντες, ιδι΄ως η
αστα΄θεια στην περιοχη΄ της Βαλκανικη΄ς, συνεχι΄ζει να αποτελει΄
µειονε΄κτηµα για την ανα΄πτυξη της Βουλγαρι΄ας. Οι ελπι΄δες και οι
προσδοκι΄ες που δηµιου΄ργησε το Συ΄µφωνο Σταθερο΄τητας, ο΄τι δηλ.
θα βοηθου΄σε στην εξα΄λειψη των εν λο΄γω δυσµενω΄ν συνεπειω΄ν,
παρε΄µειναν ανεκπλη΄ρωτες.
1.3.
Στην Τακτικη΄ 'Εκθεση του 2000 µε θε΄µα την προ΄οδο που
΄εχει σηµειω΄σει η ενταξιακη΄ πορει΄α της Βουλγαρι΄ας, η Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄ αναφε΄ρει ο΄τι για πρω΄τη φορα΄ σηµειω΄θηκε προ΄οδος
σχετικα΄ µε την εκπλη΄ρωση των οικονοµικω΄ν κριτηρι΄ων της Κοπεγχα΄γης. Το ∆ιεθνε΄ς Νοµισµατικο΄ Ταµει΄ο, στο α΄ρθρο ΙV ∆ιαβου΄λευση
και 5η Ανασκο΄πηση της Εκθεσης για τη Βουλγαρι΄α του 2000,
περιε΄λαβε και µια προσεκτικα΄ διατυπωθει΄σα θετικη΄ εκτι΄µηση ο΄σον
αφορα΄ τις οικονοµικε΄ς επιδο΄σεις της χω
΄ ρας. Ορισµε΄νοι βασικοι΄
δει΄κτες δει΄χνουν να σηµειω΄νεται προ΄οδος στην αγορα΄ (αυ΄ξηση
του ΑΕΠ, των εξαγωγω΄ν, µει΄ωση του εξωτερικου΄ χρε΄ους) και
επισηµαι΄νεται ο΄τι η κυβε΄ρνηση θε΄τει υπο΄ ΄ελεγχο τον πληθωρισµο΄.
Εκτιµα΄ται ο΄τι και η ιδιωτικοποι΄ηση ει΄ναι καθ' οδο΄ν.
1.3.1. Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, παρατηρει΄ται συνεχιζο΄µενη αδυναµι΄α, σχετικα΄ π.χ. µε τις σοβαρε΄ς ανεπα΄ρκειες του δικαστικου΄ και
διοικητικου΄ συστη΄µατος, τη διαφθορα΄ και τα αποτελε΄σµατα των
εν λο΄γω παραγο΄ντων, καταστα΄σεις που επηρρεα΄ζουν το γενικο΄
επιχειρηµατικο΄ κλι΄µα.
1.3.2. Η προ΄οδος της Βουλγαρι΄ας στον οικονοµικο΄ τοµε΄α δεν
ει΄χε ως αποτε΄λεσµα την ανυ΄ψωση του — πολυ΄ χαµηλου΄ —
βιοτικου΄ επιπε΄δου, της υψηλη΄ς ανεργι΄ας (βα΄σει επι΄σηµων στοιχει΄ων
πλησι΄ον του20 %, µε µεγα΄λες διαφορε΄ς στις δια΄φορες περιφε΄ρειες)
και της φτω΄χειας.

1.4.
Οι προ΄σφατες κοινοβουλευτικε΄ς εκλογε΄ς φαι΄νεται να
επιβεβαιω΄νουν της σταθερο΄τητα της νε΄ας βουλγαρικη΄ς δηµοκρατι΄ας. Πα΄ντως, η επιτυχι΄α του Εθνικου΄ Κινη΄µατος του Συµεω΄ν ΙΙ και
΄ ντος κο΄µµατος της Ενωσης των
η σαφη΄ς η΄ττα το΄σο του κυβερνω
∆ηµοκρατικω΄ν ∆υνα΄µεων ο΄σο και του Σοσιαλιστικου΄ Κο΄µµατος
της Βουλγαρι΄ας που η΄ταν στην αντιπολι΄τευση µπορου΄ν να ερµηνευθου΄ν µε µεγα΄λη ευκολι΄α, ο΄πως το ΄εκαναν πολλοι΄ παρατηρητε΄ς,
ως ΄ελλειψη εµπιστοσυ΄νης προς τους πολιτικου΄ς και τα πολιτικα΄
κο΄µµατα. Θα µπορε΄σει α΄ραγε η νε΄α κυβε΄ρνηση να αλλα΄ξει την εν
λο΄γω αντι΄ληψη; Εα΄ν αποτυ΄χει πιθανο΄ν να οδηγηθει΄ η χω΄ρα και
πα΄λι προς ΄ενα αβε΄βαιο µε΄λλον.

1.5.
Με την ΄εναρξη των διαπραγµατευ΄σεων, το Φεβρουα΄ριο
του 2000, για την ΄ενταξη΄ της στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση υλοποιη΄θηκε
µια µει΄ζων φιλοδοξι΄α της µετακοµµουνιστικη΄ς Βουλγαρι΄ας.
Σηµειω΄θηκαν προ΄οδοι ο΄σον αφορα΄ τα πολιτικα΄ και οικονοµικα΄
κριτη΄ρια της Κοπεγχα΄γης καθω΄ς και µε την υιοθε΄τηση του
κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου ο΄πως αναφε΄ρεται στην τακτικη΄ ΄εκθεση της
Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς.

1.6.
Η γνωµοδο΄τηση αυτη΄ θα λα΄βει ως βα΄ση τις διαπιστω΄σεις
της Επιτροπη΄ς προκειµε΄νου να εκτιµη΄σει η ΄δια
ι
το ρο΄λο που
διαδραµατι΄ζουν για την προετοιµασι΄α της ΄ενταξης στην ΕΕ της
Βουλγαρι΄ας η οργανωµε΄νη κοινωνι΄α των πολιτω΄ν και ιδιαι΄τερα οι
κοινωνικε΄ς και οικονοµικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων.

1.7.
Το΄σο η κυβε΄ρνηση της Βουλγαρι΄ας ο΄σο και η ΕΕ ΄εχουν
εκδηλω΄σει το ενδιαφε΄ρον τους για την ανα΄ληψη ενεργου΄ ρο΄λου,
εκ µε΄ρους της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν, και απο΄ τις δυο πλευρε΄ς
της ενταξιακη΄ς διαδικασι΄ας. Η µικτη΄ συµβουλευτικη΄ επιτροπη΄
ΕΕ/Βουλγαρι΄α, συγκροτη΄θηκε βα΄σει της συµφωνι΄ας συ΄νδεσης
µεταξυ΄ της ΕΕ και της Βουλγαρι΄ας προσπα΄θησε να ενισχυ΄σει το
ρο΄λο αυτο΄ απο΄ τον Ιανουα΄ριο του 1999. Οι προσπα΄θειε΄ς της
κατευθυ΄νθηκαν ο΄χι µο΄νο στην ανα΄λυση των προβληµα΄των κοινου΄
ενδιαφε΄ροντος αλλα΄ και για την καθιε΄ρωση και ενεργοποι΄ηση ενο΄ς
δικτυ΄ου επαφω΄ν στην Βουλγαρι΄α και στις Βρυξε΄λλες. Στο δι΄κτυο
επαφω΄ν δεν συµπεριλαµβα΄νονται µο΄νο οι σχετικε΄ς υπηρεσι΄ες της
Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς και του Συµβουλι΄ου Συ΄νδεσης αλλα΄
και σηµαντικο΄τερες ευρωπαϊκε΄ς οµοσπονδι΄ες οικονοµικω΄ν και
κοινωνικω΄ν οµα΄δων συµφερο΄ντων. Καθιερω΄θηκαν επι΄σης επαφε΄ς
εργασι΄ας µε την κοινη΄ κοινοβουλευτικη΄ επιτροπη΄ για τη Βουλγαρι΄α.
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1.8.
'Ηδη πριν απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Ελσι΄νκι, η
κυβε΄ρνηση ει΄χε διεξα΄γει διαβουλευ΄σεις µε τις οµα΄δες συµφερο΄ντων
για µει΄ζονα θε΄µατα της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς πολιτικη΄ς.

1.8.1. Αµε΄σως µετα΄ την απο΄φαση του Ελσι΄νκι για την ΄εναρξη
διαπραγµατευ΄σεων σχετικα΄ µε την ΄ενταξη της Βουλγαρι΄ας, συγκρο΄τησε ειδικο΄ µηχανισµο΄ διαβου΄λευσης προκειµε΄νου να συµµετα΄σχει
στις προετοιµασι΄ες της ΄ενταξης και η οργανωµε΄νη κοινωνι΄α των
πολιτω΄ν. Σ' αυτο΄ν περιλαµβα΄νονται:
—

διϋπηρεσιακε΄ς οµα΄δες εργασι΄ας για την προετοιµασι΄α των
εγγρα΄φων σχετικα΄ µε τη θε΄ση της κυβε΄ρνησης και τις
πολιτικε΄ς ο΄σον αφορα΄ τα δια΄φορα κεφα΄λαια του κοινοτικου΄
κεκτηµε΄νου στα οποι΄α µπορου΄ν να συµµετα΄σχουν οι οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων·

—

΄ενα συντονιστικο΄ συµβου΄λιο για την ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση
υπο΄ την προεδρι΄α του υπουργου΄ Εξωτερικου΄ αρµο΄διου
για την ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση και για τους διεθνει΄ς
οικονοµικου΄ς οργανισµου΄ς· προσκλη΄θηκαν επι΄σης να συµµετα΄σχουν µει΄ζονες οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων ο΄πως και α΄λλοι Μη Κυβερνητικοι΄ Οργανισµοι΄(ΜΚΟ)·

—

η συµµετοχη΄ σε ειδικε΄ς συνεδρια΄σεις η΄ οµα΄δες εργασι΄ας 40
περι΄που ΜΚΟ και ερευνητικω΄ν ιδρυµα΄των τα οποι΄α συγκρο΄τησαν απο΄ κοινου΄ ΄ενα «Ευρωπαϊκο΄ Φο΄ρουµ». Τα µε΄λη
του φο΄ρουµ τα οποι΄α επιθυµου΄ν να συµµετα΄σχουν στην
προετοιµασι΄α των υπο΄ διαπραγµα΄τευση θε΄σεων της κυβε΄ρνησης µπορου΄ν να συµµετα΄σχουν κατο΄πιν αιτη΄σεως.

1.8.2. Με βα΄ση τα ανωτε΄ρω η κυβε΄ρνηση σκοπευ΄ει να δηµιουργη΄σει µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια γυ΄ρω απο΄ την ενταξιακη΄ διαδικασι΄α, να προωθη΄σει τον δηµοκρατικο΄ ΄ελεγχο και να δηµιουργη΄σει
καλυ΄τερες συνθη΄κες για αποτελεσµατικη΄ εφαρµογη΄.
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1.10.2. Υπα΄ρχουν δυ΄ο µεγα΄λες συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις
εθνικου΄ επιπε΄δου: η Συνοµοσπονδι΄α των Ανεξα΄ρτητων Συνδικαλιστικω΄ν Οργανω΄σεων της Βουλγαρι΄ας (ΣΑΣΟΒ) και η Συνοµοσπονδι΄α των Εργαζοµε΄νων Podkrepa.
1.10.3. Οι τε΄σσερις προαναφερθει΄σες οργανω΄σεις συµµετε΄χουν
ενεργα΄ στις διαβουλευ΄σεις. Η ΕΒΒ, το ΕΒΕΒ και η Podkrepa
εκπροσωπου΄νται στην µικτη΄ συµβουλευτικη΄ επιτροπη΄ ΕΕ/Βουλγαρι΄α.
1.10.4. Η κατα΄σταση ει΄ναι πιο περι΄πλοκη ο΄σον αφορα΄ τις
α΄λλες οµα΄δες συµφερο΄ντων. Αυτο΄ ει΄ναι ιδιαι΄τερα αλη΄θεια στον
τοµε΄α της γεωργι΄ας. Συ΄µφωνα µε την κυβε΄ρνηση, αυτη΄ διαβουλευ΄εται µε περισσο΄τερες απο΄ 70 οργανω΄σεις του τοµε΄α. Πα΄ντως, καµι΄α
απο΄ τις πε΄ντε εθνικε΄ς οµοσπονδι΄ες (µερικε΄ς µε µεγα΄λο αριθµο΄
µελω΄ν) δεν ει΄ναι µεταξυ΄ αυτω΄ν: Η 'Ενωση Γεωργω΄ν της Βουλγαρι΄ας,
η 'Ενωση Γεωργικω΄ν Συνεταιρισµω΄ν, το Γεωργικο΄ Επιµελητη΄ριο της
Βουλγαρι΄ας, η Κεντρικη΄ 'Ενωση Συνεταιρισµω΄ν, και η 'Ενωση Νε΄ων
Γεωργω΄ν (η οποι΄α αποτελει΄ τµη΄µα της 'Ενωσης Γεωργω΄ν της
Βουλγαρι΄ας) δεν εκπροσωπου΄νται στη µικτη΄ συµβουλευτικη΄ επιτροπη΄ ΕΕ/Βουλγαρι΄α.
1.10.5. Υπα΄ρχει µια µεγα΄λη ανεξα΄ρτητη εθνικη΄ οργα΄νωση
καταναλωτω΄ν: η Οµοσπονδι΄α Καταναλωτω΄ν της Βουλγαρι΄ας
(ΟΚΤ). Πριν απο΄ δυ΄ο χρο΄νια ιδρυ΄θηκε η Εθνικη΄ Βουλγαρικη΄ 'Ενωση
Καταναλωτω΄ν (ΕΒΕΚ) απο΄ το (το΄τε) υπουργει΄ο Τουρισµου΄ και
Εµπορι΄ου. 'Ολες οι µει΄ζονες οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οµα΄δες
συµφερο΄ντων που εκπροσωπου΄νται στη µικτη΄ συµβουλευτικη΄
επιτροπη΄ ΕΕ/Βουλγαρι΄α αµφισβη΄τησαν την ανεξαρτησι΄α της ΕΚΒΕ.
1.10.6. Απο΄ τις οµα΄δες που θα εκπροσωπηθου΄ν στη νεοσυ΄στατη Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ (βλε΄πε στο Παρα΄ρτηµα Ι), οι βιοτε΄χνες , οι ελευ΄θεροι επαγγελµατι΄ες, οι περιβαλλοντικε΄ς οργανω΄σεις και οι οργανω΄σεις των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες
δεν συµµετε΄χουν προς το παρο΄ν στη ΜΣΕ ΕΕ-Βουλγαρι΄α.

2. Η διαδικασι΄α διαβου΄λευσης, γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
1.9.
Επιπλε΄ον των δοµω΄ν διαβου΄λευσης που δηµιου΄ργησε η
κυβε΄ρνηση, το Κοινοβου΄λιο συγκρο΄τησε επιτροπη΄ ευρωπαϊκω΄ν
θεµα΄των για να επιταχυ΄νει την υιοθε΄τηση των νοµοθετικω΄ν µε΄τρων
που αφορου΄ν το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο. Η εν λο΄γω κοινοβουλευτικη΄
επιτροπη΄ µπορει΄ επι΄σης να συµβουλευ΄ει τις οικονοµικε΄ς και
κοινωνικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων.

1.10. Ει΄ναι σχετικα΄ σαφε΄ς ποιοι θα ει΄ναι οι σηµαντικο΄τεροι
εται΄ροι της κυβε΄ρνησης για τις διαβουλευ΄σεις απο΄ την πλευρα΄ των
οργανω΄σεων των εργοδοτω΄ν και των εργαζοµε΄νων.

1.10.1. Απο΄ την πλευρα΄ των εργοδοτω΄ν η 'Ενωση Βιοµηχανιω΄ν
της Βουλγαρι΄ας (ΕΒΒ) και το Εµπορικο΄ και Βιοµηχανικο΄ Επιµελητη΄ριο της Βουλγαρι΄ας (ΕΒΕΒ) αποτελου΄ν τις κυριο΄τερες οµοσπονδι΄ες εθνικου΄ επιπε΄δου. Οι περισσο΄τερες ιδιωτικε΄ς επιχειρη΄σεις ει΄ναι
µε΄λη και στα δυ΄ο. Το ΄διο
ι ισχυ΄ει και για τις οργανω΄σεις που ΄εχουν
ως µε΄λη µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις, µικρε΄ς βιοτεχνι΄ες και µεγα΄λες
επιχειρη΄σεις.

2.1.
Γνη΄σιες διαβουλευ΄σεις για την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄
πολιτικη΄ ει΄ναι κα΄τι το καινου΄ργιο στην Βουλγαρι΄α. Αυτο΄ πρε΄πει να
ληφθει΄ υπο΄ψη ο΄ταν πραγµατοποιηθει΄ η αξιολο΄γηση των µε΄χρι
τω΄ρα πρακτικω΄ν διαβου΄λευσης ο΄σον αφορα΄ την ΄ενταξη. Υπο΄ το
παλαιο΄ καθεστω΄ς οι αποκαλου΄µενες οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς
οµα΄δες συµφερο΄ντων η΄ταν περισσο΄τερο φερε΄φωνα του κο΄µµατος
και της πολιτικη΄ς ελι΄τ. Μολονο΄τι η σηµερινη΄ κυβε΄ρνηση ΄εχει
εκλεγει΄ δηµοκρατικα΄ εντου΄τοις οι απο΄ψεις των οµα΄δων συµφερο΄ντων και οι προσδοκι΄ες τους για προστιθε΄µενη αξι΄α µε΄σω των
διαβουλευ΄σεων µπορει΄ ακο΄µη να επηρεα΄ζεται απο΄ την πλε΄ον των
40 ετω΄ν παλαια΄ κουλτου΄ρα του κοµµουνιστικου΄ παρελθο΄ντος.
2.2.
Οµοι΄ως, πολλοι΄ εκπρο΄σωποι των οµα΄δων συµφερο΄ντων
συνεχι΄ζουν, µε΄χρις ΄ενα βαθµο΄, να ει΄ναι δε΄σµιοι του παρελθο΄ντος.
∆εν ει΄ναι δυνατο΄ν να αναµε΄νει κανει΄ς απο΄ τις οµοσπονδι΄ες των
εργοδοτω΄ν, τις συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις, τις ενω΄σεις των
καταναλωτω΄ν, τις οργανω
΄ σεις των γεωργω΄ν, κ.λπ. να λειτουργου΄ν
η΄δη ο΄πως οι αντι΄στοιχες των χωρω΄ν µε µακρα΄ παρα΄δοση δηµοκρατι΄ας και τριµερη΄ και διµερη΄ δια΄λογο.
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2.3.
Οι οµα΄δες συµφερο΄ντων στη Βουλγαρι΄α µπορει΄ προς το
παρο΄ν να ει΄ναι πολυ΄ περισσο΄τερο πολιτικοποιηµε΄νες σε συ΄γκριση
µε τις αντι΄στοιχες στην ΕΕ οι οποι΄ες ει΄ναι φυσικα΄, ου΄τως
ειπει΄ν «ουδε΄τερες πολιτικα΄» και ει΄ναι κατα΄ κανο΄να ελευ΄θερες και
ανεξα΄ρτητες απο΄ τα πολιτικα΄ κο΄µµατα και/η΄ απο΄ την κυβε΄ρνηση.

πολιτικη΄ και την απασχο΄ληση η΄ τη γεωργι΄α εντου΄τοις φαι΄νεται να
αποτελει΄ επαρκη΄ βα΄ση προκειµε΄νου να αντληθου΄ν τω΄ρα ορισµε΄να
προσεκτικα΄ αλλα΄ προσωρινα΄ συµπερα΄σµατα. Ει΄ναι πολυ΄ νωρι΄ς
ακο΄µη για να εντοπισθου΄ν οι τα΄σεις, αλλα΄ θα ει΄ναι σηµαντικο΄ να
καταβληθει΄ σχετικη΄ προσπα΄θεια και να γι΄νει αυτο΄ αργο΄τερα.

2.3.1. Κα΄θε προσπα΄θεια αξιολο΄γησης της λειτουργι΄ας της
διαδικασι΄ας διαβουλευ΄σεων και του ρο΄λου που µπορου΄ν να
διαδραµατι΄σουν οι οµα΄δες κοινωνικω΄ν και οικονοµικω΄ν συµφερο΄ντων στην ΄εκφραση των απο΄ψεων και των ανησυχιω΄ν των µελω΄ν
τους και στη συµµετοχη΄ τους στην εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄
κεκτηµε΄νου, πρε΄πει να λαµβα΄νει υπο΄ψη τα δεδοµε΄να αυτα΄.

2.7.1. Πρω΄τον, φαι΄νεται ο΄τι τα εξελιγµε΄να συστη΄µατα διαβου΄λευσης µε τις οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων που
εγκαινια΄σθηκαν απο΄ τις αρχε΄ς του 2000 φαι΄νεται να αποτελου΄ν µια
τυπικη΄ δοµη΄ µε΄χρι τω΄ρα.

2.3.2. Θα πρε΄πει επι΄σης να αναγνωρισθει΄ ο΄τι µια παρο΄µοια
αξιολο΄γηση ΄εχει νο΄ηµα µο΄νον εα΄ν τα αποτελε΄σµατα συγκρι΄νονται
µε εκει΄να που επιτυγχα΄νονται σε α΄λλες υποψη΄φιες χω΄ρες.

2.4.
Μια βασικη΄ παρατη΄ρηση που µπορει΄ να γι΄νει σε σχε΄ση µε
τη γενικη΄ αυτη΄ εκτι΄µηση ο΄σον αφορα΄ τη διαδικασι΄α διαβου΄λευσης
ει΄ναι ο΄τι η µελλοντικη΄ ΄ενταξη της Βουλγαρι΄ας στην ΕΕ αποτελει΄
θε΄µα συναι΄νεσης. 'Ολα τα µεγα΄λα πολιτικα΄ κο΄µµατα ει΄ναι της
γνω΄µης ο΄τι δεν υπα΄ρχει εναλλακτικη΄ λυ΄ση στην ΄ενταξη της
Βουλγαρι΄ας στην ΕΕ. Η δηµο΄σια συζη΄τηση για την ΄ενταξη
ει΄ναι πα΄ρα πολυ΄ περιορισµε΄νη και φαι΄νεται ο΄τι ο΄λοι αυτοι΄ που
ενδιαφε΄ρονται την θεωρου΄ν ως θετικη΄.

2.4.1. Αυτο΄ µπορει΄ µα΄λλον να αντανακλα΄ ΄ενα γενικο΄ αι΄σθηµα
ο΄τι η εκπλη΄ρωση των προδιαγραφω΄ν που καθορι΄ζονται απο΄ το
κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο αποτελει΄ µα΄λλον µια νοµικη΄ και διοικητικη΄
ενε΄ργεια παρα΄ κοινη΄ συναι΄νεση που βασι΄ζεται στο περιεχο΄µενο της
νοµοθεσι΄ας που ΄εχει θεσπιστει΄.

2.4.2. Για την ΟΚΕ η ΄ελλειψη διαλο΄γου δηµιουργει΄ ανησυχι΄α.
Ευτυχω΄ς, η Βουλγαρι΄α θα επωφεληθει΄ τα µε΄γιστα απο΄ την ΄ενταξη
της στην ΕΕ, παρο΄λα αυτα΄ ο΄µως η διαδικασι΄α προσαρµογη΄ς ει΄ναι
βε΄βαιο ο΄τι θα προκαλε΄σει σοβαρα΄ προβλη΄µατα. Ει΄ναι σηµαντικο΄
να ΄εχουν οι πολι΄τες υπο΄ψη και τις δυ΄ο πλευρε΄ς του νοµι΄σµατος.

2.5.
Κα΄νει εντυ΄πωση που εγκρι΄θηκαν το΄σοι νο΄µοι τα τελευται΄α
λι΄γα χρο΄νια για τη θε΄σπιση του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου χωρι΄ς να
συνοδευ΄ονται απο΄ ΄ενα προ΄γραµµα εφαρµογη΄ς.

2.6.
Απο΄ του σχηµατισµου΄ της η κυβε΄ρνηση ΄εχει συντα΄ξει
περι΄που 20 εκθε΄σεις µε τις θε΄σεις της για τα κεφα΄λαια του
κεκτηµε΄νου. Οι διαπραγµατευ΄σεις που διεξα΄γονται τω΄ρα µε την ΕΕ
αφορου΄ν 19 κεφα΄λαια, απο΄ τα οποι΄α τα 10 ΄εχουν προσωρινα΄
κλει΄σει. (βλε΄πε στο Παρα΄ρτηµα ΙΙ).

2.7.
Μολονο΄τι η πρακτικη΄ της διαβου΄λευσης ει΄ναι µα΄λλον
ακο΄µη νε΄α και τα σχετικα΄ κεφα΄λαια συµπεριλαµβα΄νουν µο΄νο ΄ενα
περιορισµε΄νο κεκτηµε΄νο, του οποι΄ου η υιοθε΄τηση δεν δηµιουργει΄
το΄σο µεγα΄λα προβλη΄µατα ο΄πως π.χ. τα κεφα΄λαια για την κοινωνικη΄

2.7.2. ∆ευ΄τερον, οι διαβουλευ΄σεις προφανω΄ς δεν η΄ταν µε΄χρι
τω΄ρα πολυ΄ εντατικε΄ς. Τα ΄εγγραφα µε την προσωρινη΄ θε΄ση της
κυβε΄ρνησης για τις διαπραγµατευ΄σεις µε την ΕΕ δεν η΄ταν πα΄ντοτε
στη δια΄θεση (ο΄λων) των οργανω΄σεων που συµµετει΄χαν στις
διαβουλευ΄σεις. ∆εν ει΄ναι πα΄ντοτε σαφε΄ς το ποιες οργανω΄σεις ει΄χαν
προσκληθει΄ και ποια η΄ταν τα κριτη΄ρια της επιλογη΄ς τους. Οι
προαναφερθει΄σες οργανω΄σεις διαµαρτυρη΄θηκαν ορισµε΄νες φορε΄ς
διο΄τι οι απο΄ψεις τους ου΄τε συζητη΄θηκαν ου΄τε ελη΄φθησαν υπο΄ψη.

2.8.
Για κανε΄να απο΄ τα 19 κεφα΄λαια του κεκτηµε΄νου επι΄ των
οποι΄ων διεξα΄γονται διαπραγµατευ΄σεις η βουλγαρικη΄ κυβε΄ρνηση
δεν συνε΄ταξε καµι΄α εκτι΄µηση επιπτω΄σεων η οποι΄α θα µπορου΄σε
να χρησιµοποιηθει΄ ως κατευθυντη΄ριος γραµµη΄ για τις σχετικε΄ς
οργανω΄σεις. Το ΄διο
ι
ισχυ΄ει για τα προ΄σθετα κεφα΄λαια που δεν
΄εχουν ακο΄µη ανοι΄ξει, για τα οποι΄α ο΄µως ολοκληρω΄θηκε η΄δη το
΄εγγραφο µε την θε΄ση της κυβε΄ρνησης. Σ' αυτο΄ συµπεριλαµβα΄νεται
΄ενα σηµαντικο΄ ΄εγγραφο που αναφε΄ρεται στη γεωργι΄α. Οι εκτιµη΄σεις
των επιπτω΄σεων αποτελου΄ν βασικο΄ µε΄σο για ο΄σους ΄εχουν ειδικη΄
σχε΄ση µε τις αλλαγε΄ς που οφει΄λονται στην εφαρµογη΄ του
κεκτηµε΄νου. Χωρι΄ς αυτε΄ς θα ει΄ναι πολυ΄ δυ΄σκολο για αυτου΄ς να
αναπτυ΄ξουν τις απο΄ψεις τους για τον πιθανο΄ ρο΄λο τους στη
διαδικασι΄α εφαρµογη΄ς.

2.9.
Γενικο΄τερα, οι διαβουλευ΄σεις µε τις κεντρικε΄ς οργανω΄σεις
των εργοδοτω΄ν και των εργαζοµε΄νων, σε εθνικο΄ επι΄πεδο, πραγµατοποιη΄θηκαν κατα΄ το πλει΄στον κανονικα΄. Με εξαι΄ρεση τη δευ΄τερη
µεγαλυ΄τερη συνδικαλιστικη΄ οργα΄νωση του κε΄ντρου, Podkrepa, οι
οργανω΄σεις αυτε΄ς φαι΄νεται να ει΄ναι αρκετα΄ ικανοποιηµε΄νες για την
ευκαιρι΄α που ει΄χαν να εκφρα΄σουν τις απο΄ψεις τους και να
επηρεα΄σουν την κυβε΄ρνηση. ∆ιερωτω΄νται ο΄µως κατα΄ πο΄σον ει΄ναι
ικανε΄ς να συµβα΄λλουν αποδοτικα΄. Π.χ. η ΣΑΣΟΒ ανεφε΄ρθη στο
γεγονο΄ς ο΄τι θα µπορου΄σε να συµµετα΄σχει µο΄νο κατα΄ 50 %
στις οµα΄δες εργασι΄ας που συγκροτη΄θηκαν απο΄ την κυβε΄ρνηση.
Ορισµε΄νες φορε΄ς αυτο΄ οφει΄λεται στο γεγονο΄ς ο΄τι δεν ΄εχουν
επαρκει΄ς γνω΄σεις. 'Αλλες φορε΄ς διαθε΄τουν τις γνω΄σεις αλλα΄ οι
εµπειρογνω΄µονες αντιµετωπι΄ζουν ανυπε΄ρβλητα γλωσσικα΄ προβλη΄µατα ο΄ταν προ΄κειται για κει΄µενα της ΕΕ.

2.9.1. Με΄λη των οργανω΄σεων δεν φαι΄νεται να ει΄ναι το΄σο
ικανοποιηµε΄να ο΄πως οι επικεφαλει΄ς τους σε εθνικο΄ επι΄πεδο. Π.χ.,
απο΄ την πλευρα΄ των εργοδοτω΄ν (ιδι΄ως µεταξυ΄ των ΜΜΕ και των
εκπροσω΄πων της βιοτεχνι΄ας) εκφρα΄ζονται ανησυχι΄ες ο΄τι στις
διαβουλευ΄σεις λαµβα΄νονται υπο΄ψη κυρι΄ως θε΄σεις που καθορι΄ζονται απο΄ το κεντρικο΄ (διεπαγγελµατικο΄) και εθνικο΄ επι΄πεδο.
Υποστηρι΄ζουν ο΄τι στις θε΄σεις αυτε΄ς θα πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται
και ορισµε΄νες κλαδικε΄ς θε΄σεις και συµφε΄ροντα, που δεν ΄εχουν
σχε΄ση µε το κεφα΄λαιο.
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3. Η ενταξιακη΄ διαδικασι΄α: ειδικα΄ σηµει΄α
3.1.
Ειδικο΄τερα, στην περι΄πτωση των διαβουλευ΄σεων ο΄σον
αφορα΄ το κεκτηµε΄νο των καταναλωτω΄ν και της προστασι΄ας της
υγει΄ας (εν τω µεταξυ΄ οι διαπραγµατευ΄σεις ΄εχουν προσωρινα΄
τερµατισθει΄), η µεγαλυ΄τερη οργα΄νωση των καταναλωτω΄ν ΟΚΤ
υιοθετει΄ κριτικη΄ στα΄ση ΄εναντι της βασικη΄ς νοµοθεσι΄ας που ΄εχει
ση΄µερα θεσπιστει΄, το΄σο ο΄σον αφορα΄ τους κανο΄νες προστασι΄ας ο΄σο
και την εφαρµογη΄ του υποχρεωτικου΄ µηχανισµου΄ που προβλε΄πεται
απο΄ το νο΄µο. Η ΟΚΤ διαµαρτυ΄ρεται διο΄τι δεν συµµετει΄χε επαρκω΄ς
στις διαβουλευ΄σεις, ο΄τι οι διαβουλευ΄σεις αυτε΄ς ει΄χαν καθαρα΄
τυπικο΄ χαρακτη΄ρα και ο΄τι η κυβε΄ρνηση αγνο΄ησε πλη΄ρως τις
προτα΄σεις της για βελτιω΄σεις οι οποι΄ες ο΄πως ισχυρι΄ζεται ευθυγραµµι΄ζονταν πλη΄ρως µε το σχετικο΄ κεκτηµε΄νο. Εξεπλα΄γησαν και
απογοητευ΄θηκαν σε µεγα΄λο βαθµο΄ βλε΄ποντας ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄ η΄ταν εµφανω΄ς ικανοποιηµε΄νη µε τις νοµοθετικε΄ς επιδο΄σεις της κυβε΄ρνησης. Εξε΄φρασαν την ανησυχι΄α για το γεγονο΄ς ο΄τι
η κυβε΄ρνηση θα µπορου΄σε να αποκρυ΄ψει, και θα το ΄εκανε, µεγα΄λες
αδυναµι΄ες του νο΄µου πι΄σω απο΄ την προφανη΄ ικανοποι΄ηση της
Επιτροπη΄ς.
3.1.1. 'Ενα α΄λλο σηµαντικο΄ σηµει΄ο κριτικη΄ς που α΄σκησε η
Οµοσπονδι΄α των Καταναλωτω΄ν η΄ταν το ο΄τι η κυβε΄ρνηση η΄ταν
απρο΄θυµη να συνεργαστει΄ µε ανεξα΄ρτητες οργανω΄σεις οι οποι΄ες
εκφρα΄ζουν διαφορετικε΄ς απο΄ψεις. Συ΄µφωνα µε τις οργανω΄σεις
αυτε΄ς, παρο΄µοιες απο΄ψεις ερµηνευ΄ονται ως «εχθρικε΄ς πρα΄ξεις»
(παρο΄µοια σχο΄λια που δεν αφορου΄σαν θε΄µατα καταναλωτω΄ν αλλα΄
την κοινωνικη΄ πολιτικη΄ ΄εγιναν και απο΄ τη συνοµοσπονδι΄α της
συνδικαλιστικη΄ς οργα΄νωσης Podkrepa).
3.2.
'Οσον αφορα΄ τις διαβουλευ΄σεις του κεφαλαι΄ου για τις
µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις (που τερµατι΄σθηκαν επι΄σης προσωρινα΄)
η κριτικη΄ επικεντρω΄θηκε γενικα΄ στην ΄ελλειψη προσοχη΄ς για τα
ειδικα΄ προβλη΄µατα που απασχολου΄ν τον κλα΄δο αυτο΄ και για την
προπαρασκευη΄ και υιοθε΄τηση συµπληρωµατικη΄ς νοµοθεσι΄ας χωρι΄ς
να κληθου΄ν προηγουµε΄νως για τη διεξαγωγη΄ διαβουλευ΄σεων οι
σχετικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων.
3.3.
Πε΄ντε µει΄ζονες εθνικε΄ς οµοσπονδι΄ες γεωργικω΄ν παραγωγω΄ν επισηµαι΄νουν ο΄τι η κυβε΄ρνηση δεν τους ζη΄τησε καθο΄λου τις
απο΄ψεις τους ο΄ταν προετοι΄µασε τελευται΄α το τελικο΄ ΄εγγραφο µε
τη θε΄ση της για το γεωργικο΄ κεκτηµε΄νο.
3.3.1. Συ΄µφωνα µε τις οµοσπονδι΄ες αυτε΄ς η κυβε΄ρνηση ζη΄τησε
τις απο΄ψεις πολλω΄ν µικρω΄ν οργανω΄σεων περιφερειακου΄ η΄ ακο΄µη
και τοπικου΄ επιπε΄δου, ορισµε΄νες εκ των οποι΄ων ει΄χαν µο΄λις ιδρυθει΄,
ο΄πως και απο΄ οµα΄δες ανταλλαγη΄ς απο΄ψεων και απο΄ ερευνητικα΄
ινστιτου΄τα που σχετι΄ζονται στενα΄ και υποστηρι΄ζονται απο΄ το
Υπουργει΄ο Γεωργι΄ας τα οποι΄α δεν µπορει΄ να θεωρηθου΄ν ο΄τι
εκπροσωπου΄ν την οργανωµε΄νη κοινωνι΄α των πολιτω΄ν.
3.3.2. Στην εξη΄γηση που ΄εδωσαν για τις πρακτικε΄ς αυτε΄ς, η
οποι΄α εµφανω΄ς διαφε΄ρει απο΄ την προηγουµε΄νως επισηµανθει΄σα
και επικληθει΄σα τα΄ση περιορισµου΄ των διαβουλευ΄σεων µε τις
κεντρικε΄ς οργανω΄σεις του εθνικου΄ επιπε΄δου, αναφε΄ρθηκαν σε
πολιτικα΄ κι΄νητρα της κυβε΄ρνησης. Τη΄ρησαν πολυ΄ επικριτικη΄ στα΄ση
ο΄σον αφορα΄ τη διαφα΄νεια της διαδικασι΄ας. 'Οσον αφορα΄ τον
ισχυρισµο΄ της κυβε΄ρνησης ο΄τι ο΄λες οι θε΄σεις της ΄εχουν καταχωρηθει΄ στην ιστοσελι΄δα του Υπουργει΄ου Γεωργι΄ας, παρατηρου΄ν ο΄τι
σ' αυτη΄ν περιε΄χεται µο΄νο το ΄εγγραφο της τελικη΄ς της θε΄σης.
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3.3.3. Στις εργασι΄ες της µικτη΄ς συµβουλευτικη΄ς επιτροπη΄ς
ΕΕ/Βουλγαρι΄α που ει΄χε ως αντικει΄µενο γεωργικα΄ θε΄µατα και
αφορου΄σε την ΄ενταξη της Βουλγαρι΄ας στην ΕΕ, ο Προ΄εδρος της
Οµοσπονδι΄ας Συνεταιρισµου΄ της Βουλγαρι΄ας, η οποι΄α εκπροσωπει΄
τις οµα΄δες συµφερο΄ντων της γεωργι΄ας στη µικτη΄ συµβουλευτικη΄
επιτροπη΄, δεν ΄εκανε καθο΄λου νυ΄ξη της εν λο΄γω κριτικη΄ς.

3.4.
Η ΟΚΕ δεν µπο΄ρεσε να διερευνη΄σει τις κοινωνικοοικονοµικε΄ς πτυχε΄ς των εξη΄ς δυ΄ο προβληµα΄των που κατελα΄µβαναν εξε΄χουσα θε΄ση στην ΄εκθεση προο΄δου της Επιτροπη΄ς: τη θε΄ση των
µειονοτη΄των στη Βουλγαρι΄α και τις µονα΄δες 1-4 του σταθµου΄
πυρηνικη΄ς ενε΄ργειας στο Kozloduy.

3.4.1. 'Οσον αφορα΄ τις µειονο΄τητες, και ιδιαι΄τερα τους Roma,
η ΟΚΕ ΄εχει την εντυ΄πωση ο΄τι η συµµετοχη΄ των κοινωνικοοικονοµικω΄ν οµα΄δων συµφερο΄ντων στην εξευ΄ρεση λυ΄σεων στα προβλη΄µατα
που επισηµαι΄νει η Επιτροπη΄ η΄ταν πολυ΄ περιορισµε΄νη µε΄χρι ση΄µερα.
Κρι΄νει ο΄τι ορισµε΄νες πτυχε΄ς του προβλη΄µατος των µειονοτη΄των
΄εχουν σχε΄ση µε τις οµα΄δες συµφερο΄ντων στη Βουλγαρι΄α, ιδι΄ως µε
τις οργανω΄σεις εργοδοτω΄ν και εργαζοµε΄νων (π.χ. πολιτικε΄ς αγορα΄ς
ενε΄ργειας, επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση). Θα επικροτου΄σε τη µεγαλυ΄τερη συµµετοχη΄ των εκπροσω΄πων τους στο µε΄λλον. Η κυβε΄ρνηση
θα µπορου΄σε να ωφεληθει΄ απο΄ τις προσπα΄θειε΄ς της προς την
κατευ΄θυνση αυτη΄.

3.4.2. Η προβλεπο΄µενη παυ΄ση της λειτουργι΄ας του πυρηνικου΄
εργοστασι΄ου του Kozloduy θα ΄εχει σηµαντικε΄ς συνε΄πειες για την
Κοινο΄τητα και τις γειτονικε΄ς της χω΄ρες. Αναµε΄νεται να απολεσθου΄ν
χιλια΄δες θε΄σεις εργασι΄ας. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να συµµετα΄σχουν
πλη΄ρως οι τοπικε΄ς αρχε΄ς, οι εργοδο΄τες (οργανω΄σεις και τα
εργατικα΄ σωµατει΄α των κρατω΄ν µελω΄ν, καθω΄ς και ΜΚΟ στις
προσπα΄θειες της κυβε΄ρνησης και της Επιτροπη΄ς για α΄µβλυνση των
οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν προβληµα΄των που θα προκληθου΄ν.
Προφανω΄ς, τα ΄εργα τα την παυ΄ση της λειτουργι΄ας του πυρηνικου΄
εργοστασι΄ου θα δηµιουργη΄σουν νε΄ες θε΄σεις εργασι΄ας, αλλα΄ στο
στα΄διο αυτο΄ δεν ει΄ναι σαφε΄ς σε ποιο βαθµο΄ θα καλυ΄ψουν επαρκω΄ς
το πλεονα΄ζον εργατικο΄ δυναµικο΄.

4. Συµπερα΄σµατα

΄ ν και κοινωνικω΄ν
Η συµπερι΄ληψη απο΄ τη κυβε΄ρνηση των οικονοµικω
οµα΄δων συµφερο΄ντων στις προετοιµασι΄ες της Βουλγαρι΄ας ενο΄ψει
της ΄ενταξης στην ΕΕ φαι΄νεται να υπη΄ρξε µε΄τρια µε΄χρι ση΄µερα.
Ωστο΄σο, δεν υπα΄ρχει λο΄γος να υποτεθει΄ ο΄τι η χω΄ρα ει΄ναι λιγο΄τερο
επιτυχη΄ς στον τοµε΄α αυτο΄ απο΄ τις α΄λλες υποψη΄φιες χω΄ρες. Η ΟΚΕ
προσπα΄θησε να σκιαγραφη΄σει µι΄α αντικειµενικη΄ και συγκεκριµε΄νη
εικο΄να της κατα΄στασης. Οι διαρθρω΄σεις και οι πρακτικε΄ς που
συζητη΄θηκαν συνεχι΄ζουν να ει΄ναι πολυ΄ νε΄ες για να εντοπισθου΄ν οι
τα΄σεις. Θα ει΄ναι πολυ΄ σηµαντικη΄ για το µε΄λλον η παρακολου΄θηση
εκ του συ΄νεγγυς και η το΄νωση των θετικω΄ν στοιχει΄ων.
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Γενικο΄τερα, οι διαβουλευ΄σεις που πραγµατοποι΄ησαν οι οικονοµικε΄ς
και κοινωνικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων για τις πολιτικε΄ς της κυβε΄ρνησης ο΄σον αφορα΄ την ΄ενταξη της Βουλγαρι΄ας στην ΕΕ:

—

να προβει΄ σε αξιολο΄γηση των επιπτω΄σεων λο΄γω της εισαγωγη΄ς του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου µε τη συµµετοχη΄ των
οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν οµα΄δων συµφερο΄ντων·

4.1. δεν η΄ταν το΄σο συστηµατικε΄ς και διεξοδικε΄ς ο΄σο αναµενο΄ταν
΄ ν και των αναφερθεισω
΄ν
λο΄γω της οργα΄νωσης των δοµω
προθε΄σεων·

—

να συµπεριλα΄βει τις οµα΄δες αυτε΄ς ο΄χι µο΄νο κατα΄ την
προετοιµασι΄α της µελλοντικη΄ς νοµοθετικη΄ς εργασι΄ας στο
πλαι΄σιο της ΄ενταξης αλλα΄ και στην παρακολου΄θηση της
εφαρµογη΄ς στην πρα΄ξη του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου·

—

να εντοπισθου΄ν απο΄ κοινου΄ µε τις οµα΄δες συµφερο΄ντων,
τοµει΄ς του κεκτηµε΄νου ο΄που οι οµα΄δες αυτε΄ς θα µπορου΄σαν
να διαδραµατι΄σουν κα΄ποιο ρο΄λο στην πρακτικη΄ εφαρµογη΄,
προσπαθω΄ντας να εξευρεθου΄ν οι βε΄λτιστοι τρο΄ποι για να
διαδραµατι΄σουν το ρο΄λο αυτο΄·

—

να συµµετα΄σχει πλη΄ρως η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ της Βουλγαρι΄ας στις ενταξιακε΄ς προετοιµασι΄ες.

4.2. η΄ταν µα΄λλον τυπικε΄ς, και σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις ΄σως
ι
και
εικονικε΄ς·
4.3. δεν ει΄χαν την κατα΄λληλη βα΄ση: δεν ανεπτυ΄χθησαν· βασικα΄
µε΄σα για ουσιαστικε΄ς διαβουλευ΄σεις (ο΄πως εκτι΄µηση
επιπτω΄σεων)·
4.4. η΄ταν ασαφει΄ς ο΄σον αφορα΄ τα κριτη΄ρια που χρησιµοποι΄ησε η
κυβε΄ρνηση για τις προσκλη΄σεις (µε εξαι΄ρεση τις οµοσπονδι΄ες
των συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων των εργοδοτω΄ν και
εργαζοµε΄νων)·
4.5. πραγµατοποιη΄θηκαν σε ΄ενα σχετικα΄ υψηλο΄ και γενικο΄
επι΄πεδο·
4.6. παρατηρη΄θηκε αδιαφορι΄α ο΄σον αφορα΄ τις επικρι΄σεις για τις
πολιτικε΄ς και τα σχε΄δια της κυβε΄ρνησης·
4.7. αποτε΄λεσαν βασικα΄ µια τεχνοκρατικη΄ και νοµικι΄στικη α΄σκηση
και δεν ακολου΄θησαν µια προσε΄γγιση που να προσδιορι΄ζει
και να επιλυ΄ει το προ΄βληµα·

5.2.
Οι οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων θα
΄επρεπε:
—

να επωφεληθου΄ν της ευκαιρι΄ας, που τους προσφε΄ρει το
ΑCCESS — προ΄γραµµα της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς, για την
απο΄κτηση ικανοτη΄των.

—

σε στενε΄ς διαβουλευ΄σεις µε τις σηµαντικε΄ς ευρωπαϊκε΄ς
κλαδικε΄ς οργανω΄σεις για να εξευ΄ρουν λυ΄σεις στα προβλη΄µατα
που δηµιουργει΄ σε ορισµε΄νους τοµει΄ς ΄ενα ευρυ΄ πλε΄γµα
οικονοµικω΄ν και κοινωνικω
΄ ν οµα΄δων συµφερο΄ντων ω΄στε να
συµµετα΄σχει αποτελεσµατικα΄ η οργανωµε΄νη κοινωνι΄α των
πολιτω΄ν στην ενταξιακη΄ διαδικασι΄α.

—

να εντατικοποιη΄σει το δια΄λογο µε τις ευρωπαϊκε΄ς κλαδικε΄ς
οργανω΄σεις µε στο΄χο τη συµµετοχη΄ τους στη διαδικασι΄α
διαβουλευ΄σεων, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τα κεφα΄λαια του κεκτηµε΄νου που ΄εχουν ιδιαι΄τερη σηµασι΄α για αυτε΄ς και για τις
οµολο΄γους τους της ΕΕ.

4.8. ορισµε΄νες φορε΄ς βρε΄θηκαν σε µειονεκτικη΄ θε΄ση λο΄γω ΄ελλειψης ικανοτη΄των των οργανω΄σεων που συµµετει΄χαν στις
διαβουλευ΄σεις.

5. Συστα΄σεις

5.1.
—

Η κυβε΄ρνηση θα ΄επρεπε:
να προβει΄ σε µια κοινη΄ εκτι΄µηση µε τις οικονοµικε΄ς και
κοινωνικε΄ς οµα΄δες συµφερο΄ντων σχετικα΄ µε την ΄εως τω΄ρα
ποιο΄τητα της διαδικασι΄ας διαβου΄λευσης και να εξαγα΄γει
συµπερα΄σµατα που θα βελτιω΄σουν την διαδικασι΄α στο
µε΄λλον·

5.3.
—

Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ θα ΄επρεπε:
να συµπεριλα΄βει τις απο΄ψεις των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν
οµα΄δων συµφερο΄ντων στις µελλοντικε΄ς τακτικε΄ς εκθε΄σεις της
σχετικα΄ µε την προ΄οδο που πραγµατοποι΄ησε η Βουλγαρι΄α.

Βρυξε΄λλες, 11 Ιουλι΄ου 2001.
O Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

