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Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τις αρχές, τις προτεραιότητες, τους ενδιάµεσους στόχους και τις προϋποθέσεις που
περιέχονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Κύπρου

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη σύνοδo του Λουξεµβούργου τον ∆εκέµβριο 1997, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
αποφάσισε ότι η εταιρική σχέση για την προσχώρηση είναι ένα νέο µέσο που αποτελεί τον
κύριο άξονα της ενισχυµένης προενταξιακής στρατηγικής, µε το οποίο κινητοποιoούνται όλες
οι µορφές συνδροµής προς τα υποψήφια κράτη εντός ενός ενιαίου πλαισίου. Με τον τρόπο
αυτό, η Κοινότητα στοχοθετεί τη βοήθεια της προς τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε υποψήφιας
χώρας έτσι ώστε να στηρίζει την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων ενόψει της
προσχώρησης.
Η πρώτη εταιρική σχέση για την Κύπρο αποφασίστηκε τον Μάρτιο 2000. Σύµφωνα µε τις
διατάξεις που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 622/98 του Συµβουλίου1 (άρθρο 2)
και µε βάση την ανάλυση που περιέχεται στην περιοδική έκθεση της Επιτροπής για το 2001
σχετικά µε την πορεία της Κύπρου προς την προσχώρηση, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πλέον
κατάλληλη η στιγµή για περαιτέρω αναθεώρηση των προτεραιοτήτων και των ενδιάµεσων
στόχων που καθορίζονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση. Η παρούσα πρόταση
αναθεώρησης λαµβάνει υπόψη τα συµπεράσµατα της περιοδικής έκθεσης της Επιτροπής για
το 2001 σχετικά µε την πορεία της Κύπρου προς την προσχώρηση.
Το συνηµµένο απόφασης δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο να εγκρίνει το συνηµµένο απόφασης.
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 622/98 του Συµβουλίου της 16ης Μαρτίου 1998 σχετικά µε τη βοήθεια στα
υποψήφια κράτη στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής, και ιδίως για τη θέσπιση εταιρικών
σχέσεων ενόψει της προσχώρησης (ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 1), όπως συµπληρώθηκε µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 555/2000 της 13 Μαρτίου 2000 σχετικά µε την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο
της προενταξιακής στρατηγικής για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και τη ∆ηµοκρατία της Μάλτας (ΕΕ L
68 της 16.3.2000, σ. 3).
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 555/2000 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2000 σχετικά µε την
υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής για την Κυπριακή
∆ηµοκρατία και τη ∆ηµοκρατία της Μάλτας2,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου όρισε ότι η εταιρική σχέση για την
προσχώρηση είναι ένα νέο µέσο που αποτελεί τον κύριο άξονα της ενισχυµένης
προενταξιακής στρατηγικής.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 555/2000 συµπληρώνει τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 622/983
που ορίζει ότι το Συµβούλιο αποφασίζει, µε ειδική πλειοψηφία µετά από πρόταση της
Επιτροπής, για τις αρχές, τις προτεραιότητες, τους ενδιάµεσους στόχους και τις
προϋποθέσεις που θα περιληφθούν σε κάθε εταιρική σχέση ενόψει της προσχώρησης,
όπως θα κοινοποιηθούν σε κάθε υποψήφιο κράτος, καθώς και για τις επακόλουθες
σηµαντικές προσαρµογές που θα γίνουν.

(3)

Η κοινοτική βοήθεια εξαρτάται από την τήρηση ουσιωδών στοιχείων και, ειδικότερα,
από την τήρηση των δεσµεύσεων που περιέχονται στη συµφωνία σύνδεσης και από
την πρόοδο που σηµειώνεται για την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης·
στην περίπτωση που δεν πληρούται κάποιο ουσιώδες στοιχείο, το Συµβούλιο,
αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία µετά από πρόταση της Επιτροπής, δύναται να
λάβει τα προσήκοντα µέτρα σχετικά µε οιαδήποτε προενταξιακή βοήθεια.

(4)

Η περιοδική έκθεση 2001 της Επιτροπής παρουσιάζει αντικειµενική ανάλυση σχετικά
µε την προετοιµασία της Κύπρου για την προσχώρηση και καθορίζει ορισµένους
τοµείς προτεραιότητας για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια.

2

ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 3
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 622/98 του Συµβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1998, σχετικά µε τη βοήθεια στα
υποψήφια κράτη στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής και ιδίως για τη θέσπιση εταιρικών
σχέσεων ενόψει της προσχώρησης (ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 1).
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(5)

Προκειµένου να προετοιµαστεί για την προσχώρηση, η Κύπρος πρέπει να
εξακολουθήσει να προσαρµόζει το εθνικό της πρόγραµµα για την υιοθέτηση του
κεκτηµένου· το εν λόγω πρόγραµµα πρέπει να περιέχει χρονοδιάγραµµα επίτευξης
των προτεραιοτήτων και των ενδιαµέσων στόχων που καθορίζονται στην εταιρική
σχέση για την προσχώρηση.

(6)

Η Κύπρος οφείλει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι κατάλληλες νοµικές και
διοικητικές δοµές που απαιτούνται για τον προγραµµατισµό, τον συντονισµό, τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προενταξιακών κονδυλίων της ΕΚ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο 1
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 555/2000, οι αρχές, οι
προτεραιότητες, οι ενδιάµεσοι στόχοι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται στην εταιρική
σχέση για την προσχώρηση της Κύπρου καθορίζονται στο συνηµµένο παράρτηµα, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η εφαρµογή της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση εξετάζεται στο πλαίσιο των οργάνων
της ευρωπαϊκής συµφωνίας καθώς και των αρµόδιων υπηρεσιών του Συµβουλίου, στα οποία
η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά σχετικές εκθέσεις.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, […]

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τη σύνοδo του Λουξεµβούργου τον ∆εκέµβριο 1997, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
αποφάσισε ότι η εταιρική σχέση για την προσχώρηση είναι ένα νέο µέσο που αποτελεί τον
κύριο άξονα της ενισχυµένης προενταξιακής στρατηγικής, µε το οποίο κινητοποιούνται όλες
οι µορφές συνδροµής προς τα υποψήφια κράτη εντός ενός ενιαίου πλαισίου. Με τον τρόπο
αυτό, η Κοινότητα στοχοθετεί τη βοήθεια της προς τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε υποψήφιας
χώρας έτσι ώστε να στηρίζει την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων ενόψει της
προσχώρησης.
Η πρώτη εταιρική σχέση για την Κύπρο αποφασίστηκε τον Μάρτιο 2000. Η παρούσα
αναθεώρηση βασίζεται σε πρόταση της Επιτροπής, µετά από διαβούλευση µε την Κύπρο, και
λαµβάνει υπόψη την ανάλυση που περιέχεται στην περιοδική έκθεση 2001 της Επιτροπής
σχετικά µε την πορεία της Κύπρου προς την προσχώρηση.
2. ΣΤΟΧΟΙ
Σκοπός της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση είναι η ένταξη σε ένα ενιαίο πλαίσιο των
τοµέων προτεραιότητας όπου απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια, οι οποίοι καθορίστηκαν
στην περιοδική έκθεση της Επιτροπής για το 2001 σχετικά µε την πορεία της Κύπρου προς
την προσχώρησή της στην Ένωση, τα δηµοσιονοµικά µέσα που είναι διαθέσιµα για να
βοηθηθεί η Κύπρος ούτως ώστε να τηρήσει τις προτεραιότητες αυτές και τους όρους που
ισχύουν για την παροχή της εν λόγω βοήθειας. Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση
παρέχει τη βάση για ορισµένα µέσα πολιτικής που θα χρησιµοποιηθούν για να βοηθηθούν οι
υποψήφιες χώρες στην προετοιµασία τους για την προσχώρηση. Στα εν λόγω µέσα
περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, το προσαρµοσµένο Εθνικό Πρόγραµµα για την Υιοθέτηση
του Κεκτηµένου, το οποίο προετοίµασε η Κύπρος, η διαδικασία προενταξιακής
δηµοσιονοµικής εποπτείας, το προενταξιακό οικονοµικό πρόγραµµα, το προενταξιακό
σύµφωνο κατά του οργανωµένου εγκλήµατος, µια εθνική στρατηγική απασχόλησης,
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική γιά την Απασχόληση καθώς και τα τοµεακά σχέδια
που είναι αναγκαία για τη συµµετοχή στα διαρθρωτικά ταµεία µετά την προσχώρηση.
Καθένα από τα µέσα αυτά είναι διαφορετικής φύσης, προετοιµάζεται και εφαρµόζεται βάσει
συγκεκριµένων διαδικασιών και µπορεί να τύχει προενταξιακής βοήθειας. Τα µέσα αυτά δεν
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της εταιρικής σχέσης, αλλά οι προτεραιότητες που
περιλαµβάνουν είναι συµβατές µε αυτήν.
3. ΑΡΧΕΣ
Οι κυριότεροι τοµείς προτεραιοτήτων που έχουν επισηµανθεί για κάθε υποψήφια χώρα
αφορούν την ικανότητά της να ανταποκριθεί στα κριτήρια της Κοπεγχάγης, σύµφωνα µε τα
οποία για την προσχώρηση απαιτείται η υποψήφια χώρα:
– να έχει επιτύχει τη σταθερότητα των θεσµών που εγγυώνται τη δηµοκρατία, το
κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και τον σεβασµό και την
προστασία των µειονοτήτων·
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– να διαθέτει λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς καθώς και την ικανότητα
αντιµετώπισης της ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάµεων της αγοράς στα
πλαίσια της Ένωσης·
– να είναι σε θέση να αναλάβει τις υποχρεώσεις του µέλους, µεταξύ των οποίων και
την υιοθέτηση των στόχων της πολιτικής, οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης.
Κατά τη σύνοδο της Μαδρίτης, το 1995, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε την ανάγκη οι
υποψήφιες χώρες να προσαρµόσουν τις διοικητικές τους δοµές προκειµένου να εξασφαλιστεί
η αρµονική λειτουργία των κοινοτικών πολιτικών µετά την προσχώρηση, και στη σύνοδο του
Λουξεµβούργου, το 1997, τόνισε ότι η µεταφορά του κεκτηµένου στο εθνικό δίκαιο συνιστά
ένα αναγκαίο αλλά όχι επαρκές στοιχείο, διότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η εφαρµογή
του κεκτηµένου στην πράξη. Τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Φέιρα και του Γκέτεµποργκ, το
2000 και το 2001 αντίστοιχα, επιβεβαίωσαν ότι είναι ζωτικής σηµασίας η ικανότητα των
υποψηφίων χωρών να εφαρµόσουν και να τηρήσουν το κεκτηµένο, και πρόσθεσαν ότι για να
επιτευχθεί αυτό απαιτούνται σηµαντικές προσπάθειες από τις υποψήφιες χώρες προς την
κατεύθυνση της ενίσχυσης και της µεταρρύθµισης των διοικητικών και δικαστικών τους
δοµών.
4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι περιοδικές εκθέσεις της Επιτροπής έχουν δώσει έµφαση, παράλληλα µε την πρόοδο που
έχει ήδη σηµειωθεί, στην έκταση των προσπαθειών που πρέπει να συνεχίσουν να
καταβάλλουν σε ορισµένους τοµείς οι υποψήφιες χώρες, ώστε να προετοιµαστούν για την
προσχώρηση. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιµο να καθοριστούν ενδιάµεσα στάδια υπό
µορφή προτεραιοτήτων, µε συγκεκριµένους στόχους που θα προσδιοριστούν σε συνεργασία
µε τις ενδιαφερόµενες χώρες· από την επίτευξη των στόχων αυτών θα εξαρτηθεί τόσο η
έκταση της βοήθειας που θα χορηγηθεί όσο και η πρόοδος των ήδη διεξαγόµενων
διαπραγµατεύσεων µε την Κύπρο. Κατά την επιλογή των προτεραιοτήτων που απαριθµούνται
στην αναθεωρηµένη εταιρική σχέση για την προσχώρηση θεωρήθηκε ρεαλιστικό να
αναµένεται ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να τις εκπληρώσει ή να τις προωθήσει σηµαντικά
εντός της προσεχούς διετίας (2002-2003). Στον κατάλογο αυτό υπογραµµίζονται τα θέµατα
που απαιτούν ιδιαίτερα επείγουσα δράση. Η πρόοδος που σηµειώθηκε σχετικά µε την τήρηση
των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης 2000 για την προσχώρηση αξιολογείται στην
περιοδική έκθεση 2001. Βάσει της αξιολόγησης αυτής διατυπώθηκαν οι προτεραιότητες της
τρέχουσας εταιρικής σχέσης.
Η Κύπρος υπέβαλε µια αναπροσαρµοσµένη έκδοση του εθνικού της προγράµµατος για την
υιοθέτηση του κεκτηµένου (ΕΠΥΚ) το Σεπτέµβριο 2000. Στο πρόγραµµα αυτό καθορίζονται
το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των προτεραιοτήτων και των ενδιαµέσων στόχων, το οποίο
βασίζεται στην εταιρική σχέση 2000 για την προσχώρηση, καθώς και οι αναγκαίες
διοικητικές δοµές και οι αναγκαίοι δηµοσιονοµικοί πόροι.
Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση καθορίζει τους τοµείς προτεραιότητας για την
προετοιµασία προσχώρησης της Κύπρου. Η Κύπρος οφείλει, ωστόσο, να αντιµετωπίσει όλα
τα προβλήµατα που επισηµαίνονται στην περιοδική έκθεση για το 2001. Η Κύπρος πρέπει,
ακόµη, να εκπληρώσει όλες τις δεσµεύσεις σχετικά µε την εναρµόνιση των νοµοθεσιών και
την εφαρµογή του κεκτηµένου που απορρέουν από τη συµφωνία σύνδεσης και τη διαδικασία
διαπραγµάτευσης. Θα πρέπει, ακόµη, να υπενθυµιστεί ότι η ενσωµάτωση του κεκτηµένου
στο εθνικό δίκαιο δεν είναι καθαυτή επαρκής· πρέπει, ακόµη, να εξασφαλιστεί και η
αποτελεσµατική εφαρµογή του σε βαθµό ίδιο µε αυτόν που ισχύει στην Ένωση. Σε όλους
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τους τοµείς που απαριθµούνται κατωτέρω, είναι αναγκαίο να εφαρµοστεί αξιόπιστα και
αποτελεσµατικά το κεκτηµένο.
Με βάση την ανάλυση της περιοδικής έκθεσης 2001 της Επιτροπής, καθορίστηκαν οι
ακόλουθες προτεραιότητες και ενδιάµεσοι στόχοι για την Κύπρο. Οι προτεραιότητες αυτές
παρουσιάζονται σύµφωνα µε τη δοµή της περιοδικής έκθεσης4.
Προσπάθειες πολιτικής διευθέτησης
–

Μεγιστοποίηση των προσπαθειών για να στηριχθεί διευθέτηση υπό την αιγίδα των
Ηνωµένων Εθνών.

Οικονοµικά κριτήρια
– Επίσπευση της ελευθέρωσης σειράς προστατευµένων τοµέων της οικονοµίας,
συµπεριλαµβανοµένων των τηλεπικοινωνιών, των αεροπορικών µεταφορών και της
ενέργειας.
– Βελτίωση των συνθηκών για τη δηµιουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, µε ιδιαίτερη
προσοχή στην τοµεακή διαφοροποίηση και τις ΜΜΕ.
Ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων του µέλους
Ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων
– Ιδιαίτερα επείγουσα δράση: Υιοθέτηση νοµοθεσίας-πλαισίου για την εφαρµογή των
αρχών της νέας σφαιρικής προσέγγισης.
– Συνέχιση της εφαρµογής των οδηγιών για τη νέα προσέγγιση µε βάση την εν λόγω
νοµοθεσία-πλαίσιο· συνέχιση της εναρµόνισης της εναποµένουσας παραδοσιακής
τοµεακής νοµοθεσίας, ιδίως στον τοµέα των φαρµακευτικών προϊόντων για κτηνιατρική
χρήση, των καλλυντικών και των ειδών διατροφής.
– Ενίσχυση της οριζόντιας διοικητικής υποδοµής και της ικανότητας εφαρµογής στους
τοµείς που καλύπτονται από ειδική νοµοθεσία για κάθε προϊόν.
– Ανάπτυξη και εφαρµογή στρατηγικής επιτήρησης της αγοράς.
– Εναρµόνιση της νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις µε το κεκτηµένο όσον αφορά το
πεδίο εφαρµογής και το σύστηµα δικαστικού ελέγχου.
– Να ολοκληρωθεί η αναλυτική εξέταση της νοµοθεσίας στους τοµείς που δεν έχουν
εναρµονιστεί µε το κεκτηµένο και να διασφαλιστεί ότι συµφωνεί µε τα άρθρα 28-30 της
συνθήκης ΕΚ, και να ολοκληρωθούν οι διοικητικές ρυθµίσεις για την µελλοντική
παρακολούθηση στον τοµέα αυτό

Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων
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Η σειρά παρουσίασης είναι αυτή που χρησιµοποιείται στην περιοδική έκθεση 2000.
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– Ολοκλήρωση της εναρµόνισης της αµοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελµατικών τίτλων
και διπλωµάτων και περαιτέρω ανάπτυξη των απαιτούµενων διοικητικών δοµών, καθώς
και των απαιτούµενων προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
– Όσον αφορά τους επαγγελµατικούς τίτλους που έχουν ληφθεί πριν από την εναρµόνιση, η
Κύπρος πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της
συµµόρφωσης όλων των επαγγελµατικών κατηγοριών προς τις απαιτήσεις των οικείων
οδηγιών.
– Ενίσχυση των διοικητικών δοµών για το συντονισµό της κοινωνικής πρόνοιας.
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
– Εναρµόνιση του τοµέα των συνεταιριστικών και πιστωτικών εταιρειών µε το κεκτηµένο.
– Ενίσχυση της εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων
– Συνέχιση της εναρµόνισης των κανόνων για τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες
κινήσεις κεφαλαίων και προετοιµασία για την περαιτέρω ελευθέρωση των
βραχυπρόθεσµων πράξεων.
– Ελευθέρωση της συµµετοχής αλλοδαπών στους τοµείς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και
τουρισµού.
– ∆ιασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις συστάσεις της Οµάδας Χρηµατοοικονοµικής
∆ράσης.
Εταιρικό δίκαιο
– Εναρµόνιση και επιβολή της νοµοθεσίας για τα εµπορικά σήµατα, τα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώµατα· ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας, µε την ενίσχυση ιδίως των συνοριακών ελέγχων. Συνέχιση εντατικών
προσπαθειών στον τοµέα της επιβολής των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής
ιδιοκτησίας, µε έµφαση στην καταπολέµηση της άνευ αδείας αναπαραγωγής έργων
(πειρατείας) και της αποµίµησης/παραποίησης. Βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των
οργάνων επιβολής του νόµου· εντατικοποίηση της επιµόρφωσης των οργάνων επιβολής
του νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστών και εισαγγελέων.
Ανταγωνισµός
– Ιδιαίτερα επείγουσα δράση: Ολοκλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου· υπαγωγή των
κρατικών ενισχύσεων προς τις διεθνείς εµπορικές επιχειρήσεις (υπεράκτιες) στη
νοµοθεσία περί ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων· ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας
(τόσο στον τοµέα της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας όσο και του ελέγχου των κρατικών
ενισχύσεων)· διασφάλιση της επιβολής των κανόνων αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας και
κρατικών ενισχύσεων· κατάρτιση λεπτοµερούς καταλόγου κρατικών ενισχύσεων και
ετήσιας έκθεσης· εναρµόνιση των υφιστάµενων καθεστώτων ενισχύσεων µε το κεκτηµένο
πριν από την προσχώρηση· µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των παραγόντων της αγοράς και
των χορηγών βοήθειας ως προς τους κανόνες αυτούς· εντατικοποίηση της επιµόρφωσης
των µελών του δικαστικού σώµατος στους ειδικούς τοµείς της αντιµονοπωλιακής
νοµοθεσίας και των κρατικών ενισχύσεων.
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Γεωργία
– ∆ηµιουργία των διοικητικών δοµών που είναι απαραίτητες για τη µελέτη, την εφαρµογή,
τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προγραµµάτων
αγροτικής ανάπτυξης που χρηµατοδοτεί η ΕΚ.
– Ολοκλήρωση της προετοιµασίας για την επιβολή και πρακτική εφαρµογή των µηχανισµών
διαχείρισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, ιδίως του ολοκληρωµένου συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και του Οργανισµού Πληρωµών· εναρµόνιση προς το
κεκτηµένο του καθεστώτος και της λειτουργίας των υφιστάµενων µονοπωλίων.
– Συνέχιση της εναρµόνισης της νοµοθεσίας στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα
και βελτίωση των µέτρων επιθεώρησης.
Αλιεία
– Ολοκλήρωση της δηµιουργίας κατάλληλων διοικητικών δοµών και εγκατάσταση του
απαιτούµενου εξοπλισµού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την εφαρµογή της
κοινής αλιευτικής πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων της πολιτικής αγοράς, της
επεξεργασίας διαρθρωτικών προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από το
χρηµατοδοτικό µέσο προσανατολισµού της αλιείας, και της κατάρτισης νηολογίου
αλιευτικών σκαφών.
– Μείωση του αριθµού των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν εκτός της Μεσογείου,
σύµφωνα µε εγκεκριµένους στόχους και χρονοδιάγραµµα.
Πολιτική µεταφορών
– Ιδιαίτερα επείγουσα δράση: Ολοκλήρωση της εναρµόνισης και της εφαρµογής της
νοµοθεσίας στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην επιβολή
προτύπων για την ασφάλεια στη θάλασσα, και περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας της ∆ιεύθυνσης Εµπορικής Ναυτιλίας, σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης της εν
λόγω ∆ιεύθυνσης για το 2000-2002 ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις του κράτους της
σηµαίας του κυπριακού στόλου.
– Συνέχιση της εναρµόνισης και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας στον τοµέα των
οδικών µεταφορών (ιδίως όσον αφορά τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων) και τις
αεροπορικές µεταφορές (ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των πτήσεων).
Φορολογία
– Εξασφάλιση της εναρµόνισης µε το κεκτηµένο, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εναρµόνιση του
καθεστώτος ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, συµπεριλαµβανοµένου του
µεταβατικού καθεστώτος για τον ΦΠΑ. Ιδιαίτερα επείγουσα δράση: Συνέχιση της
εναρµόνισης των συντελεστών του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης µε τους
συντελεστές του κοινοτικού κεκτηµένου και κατάργηση των µέτρων που εισάγουν
διακριτική µεταχείριση εις βάρος των εισαγωγών από την ΕΕ.
– ∆ιασφάλιση της συµµόρφωσης της υφιστάµενης και µελλοντικής φορολογικής νοµοθεσίας
προς τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων.
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– Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών ελέγχου
και επιβολής, καθώς και της διοικητικής συνεργασίας και της αµοιβαίας συνδροµής.
– Ιδιαίτερα επείγουσα δράση: Ανάπτυξη συστηµάτων ΤΠ που επιτρέπουν την ανταλλαγή
ηλεκτρονικών δεδοµένων µε την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της.
Στατιστικές
– Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και του πεδίου εφαρµογής των στατιστικών·
εξασφάλιση της διάθεσης επαρκών πόρων για να ενισχυθούν περαιτέρω οι ικανότητες
στον τοµέα των στατιστικών.
Κοινωνική πολιτική και απασχόληση
– Συνέχιση της στήριξης των προσπαθειών που καταβάλλουν οι κοινωνικοί εταίροι για την
ανάπτυξη των ικανοτήτων, ιδίως ενόψει της µελλοντικής συµµετοχής τους στην
επεξεργασία και εφαρµογή της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής της
ΕΕ, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ιδίως µέσω αυτόνοµου κοινωνικού
διαλόγου. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας όσον αφορά το εργατικό δίκαιο και τις
ίσες ευκαιρίες.
– Ολοκλήρωση της εναρµόνισης και εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής της κοινοτικής
νοµοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την ίση µεταχείριση µεταξύ ανδρών και γυναικών.
Ενίσχυση των συναφών διοικητικών δοµών και δοµών επιβολής της νοµοθεσίας,
συµπεριλαµβανοµένων των επιθεωρήσεων εργασίας, και καθιέρωση ανεξάρτητου ταµείου
εγγυήσεων για τους υπαλλήλους στην περίπτωση αφερεγγυότητας των εργοδοτών.
Υιοθέτηση νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων και καθορισµός χρονοδιαγράµµατος για την
εφαρµογή της.
– Ολοκλήρωση της εναρµόνισης και εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για τη δηµόσια
υγεία, και προσαρµογή των εθνικών δοµών εποπτείας και ελέγχου όσον αφορά τις
µεταδοτικές ασθένειες, την παρακολούθηση της υγείας και πληροφόρηση.
– Κατάστρωση εθνικής στρατηγικής, συµπεριλαµβανοµένης της συλλογής δεδοµένων,
ενόψει της µελλοντικής συµµετοχής στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την κοινωνική
ένταξη.
Ενέργεια
– Συνέχιση της εναρµόνισης των απαιτήσεων όσον αφορά τα αποθέµατα πετρελαίου·
πρόοδος όσον αφορά την πραγµατική δηµιουργία των αποθεµάτων αυτών,
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων επενδύσεων σε χωρητικότητα αποθήκευσης,
ώστε να προσεγγίσουν αυτά το επίπεδο των 90 ηµερών· ανάπτυξη των διοικητικών δοµών.
– Προετοιµασία για τη συµµετοχή στην εσωτερική αγορά ενέργειας, κυρίως όσον αφορά τις
οδηγίες στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας· εξάλειψη των συντελεστών στρέβλωσης
των τιµών που εξακολουθούν να υφίστανται· δηµιουργία ρυθµιστικού φορέα και φορέα
εκµετάλλευσης του κοινού συστήµατος µεταφοράς και διανοµής.
– Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης: καλύτερη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
και ενίσχυση των αρµόδιων θεσµικών οργάνων στον τοµέα αυτό.
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– Εφαρµογή των συστάσεων της έκθεσης του Συµβουλίου σχετικά µε την "πυρηνική
ασφάλεια στο πλαίσιο της διεύρυνσης", λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των
προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην έκθεση.
Τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες των πληροφοριών
– Θέσπιση νέας νοµοθεσίας στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδροµικών
υπηρεσιών, και καθιέρωση πλήρους ρυθµιστικού πλαισίου, ιδίως στους τοµείς της
χορήγησης αδειών, της διασύνδεσης, της καθολικής υπηρεσίας, της αριθµοδότησης και
της προστασίας δεδοµένων· κατάργηση του µονοπωλίου της κινητής φωνητικής
τηλεφωνίας.
Περιφερειακή πολιτική και συντονισµός των διαρθρωτικών µέσων
– Ιδιαίτερα επείγουσα δράση: ∆ηµιουργία περιφερειακού οργανισµού που επιτρέπει την
έµπρακτη εφαρµογή των κανονισµών για τα διαρθρωτικά ταµεία.
– Προετοιµασία συνεκτικού αναπτυξιακού σχεδίου, όπως απαιτείται από τους κανονισµούς
για τα διαρθρωτικά ταµεία· καθορισµός των δοµών εφαρµογής του τελικού σχεδίου·
καθορισµός των αρχών διαχείρισης και πληρωµών· βελτίωση της διοικητικής ικανότητας,
ιδίως όσον αφορά τις προσλήψεις και την κατάρτιση.
– ∆ηµιουργία των απαιτούµενων συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης για τα
διαρθρωτικά ταµεία, ιδίως για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τη συγκέντρωση και
επεξεργασία των κατάλληλων στατιστικών στοιχείων και δεικτών.
– Εναρµόνιση µε τις ειδικές διαδικασίες δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ελέγχου για τα
µελλοντικά διαρθρωτικά ταµεία και ταµεία συνοχής σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους στον
τοµέα αυτό κοινοτικούς κανονισµούς.
– Ανάπτυξη της τεχνικής προετοιµασίας των έργων που είναι επιλέξιµα για να τύχουν
βοήθειας στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων και των ταµείων συνοχής (υπό
επεξεργασία έργα).
Περιβάλλον
– Ολοκλήρωση της µεταφοράς του κεκτηµένου, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση των
αποβλήτων.
– Συνέχιση της εφαρµογής του κεκτηµένου, µε ιδιαίτερη έµφαση στην επεξεργασία των
αστικών αποβλήτων και απορριµµάτων συσκευασίας· ανάπτυξη σχεδίου εφαρµογής της
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα.
– Συνέχιση της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και της ικανότητας επιβολής, µε
ιδιαίτερη έµφαση στη νοµοθεσία για την προστασία της φύσης.
– Συνέχιση της ενσωµάτωσης των απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά
τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των άλλων τοµεακών πολιτικών ώστε να
προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη.
Συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων
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– Συνέχιση των προσπαθειών που αποβλέπουν σε δίκαιη και έµπρακτη εφαρµογή του νόµου
περί ασύλου, ιδίως της διάταξης που αφορά τις προδήλως αβάσιµες αιτήσεις χορήγησης
ασύλου. ∆ιασφάλιση της εξέτασης από ανεξάρτητη αρχή των αιτήσεων χορήγησης
ασύλου που έχουν αποτελέσει αντικείµενο προσφυγής· διασφάλιση της επεξεργασίας των
εκτελεστικών κανόνων και κανονισµών σύµφωνα µε τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα·
βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων στον τοµέα και βελτίωση των γενικών συνθηκών
στα κέντρα υποδοχής προσφύγων· δηµιουργία συστήµατος για την κοινωνική ένταξη των
προσφύγων.
– ∆ιασφάλιση της ορθής εφαρµογής του σχεδίου δράσης Σένγκεν και συνέχιση της
προετοιµασίας για τη µελλοντική συµµετοχή στο σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν µε την
ανάπτυξη εθνικών βάσεων δεδοµένων και µητρώων.
– ∆ιασφάλιση της ορθής εφαρµογής της νοµοθεσίας στον τοµέα της µετανάστευσης, ιδίως
της ορθής εφαρµογής των διαδικασιών µετανάστευσης.
– Επανεξέταση µε τις γειτονικές χώρες των συµφωνιών επανεισδοχής και της εφαρµογής
τους σύµφωνα µε την αρχή της "µη επαναπροώθησης". Συνέχιση των προσπαθειών για
την ενίσχυση του τεχνικού εξοπλισµού που προορίζεται για τον συνοριακό έλεγχο.
– Συνέχιση σταθερών προσπαθειών για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης προσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες, διασφάλιση επαρκούς ανθρώπινου δυναµικού και
προσωπικού υψηλής ειδίκευσης καθώς και επιµόρφωσης.
– Συνέχιση των προσπαθειών για την εφαρµογή της νοµοθεσίας στον τοµέα της προστασίας
των δεδοµένων.
– Βελτίωση της εσωτερικής συνεργασίας στο πλαίσιο της αστυνοµίας και µε άλλα όργανα
επιβολής του νόµου, ιδίως µε το δικαστικό µηχανισµό, ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητες
καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος.
– Λήψη των απαραίτητων µέτρων για την εξασφάλιση της εφαρµογής των κοινοτικών
µέσων στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις.
– Εξασφάλιση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη σύναψη συµφωνίας συνεργασίας
µε την Ευρωπόλ.
– Λήψη των απαιτούµενων µέτρων για την εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε τη σύµβαση για
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων και τα συναφή
πρωτόκολλά της.

Τελωνειακή Ένωση
– Επίσπευση της νοµοθετικής εναρµόνισης, συµπεριλαµβανοµένης της καθιέρωσης
οικονοµικών τελωνειακών καθεστώτων και απλουστευµένων διαδικασιών· ενίσχυση της
θεσµικής και διοικητικής ικανότητας. Εφαρµογή του προγράµµατος µεταρρύθµισης και
εκσυγχρονισµού της ∆ιεύθυνσης Τελωνείων.
– Ιδιαίτερα επείγουσα δράση: Συνέχιση της εφαρµογής της στρατηγικής ΤΠ της κυπριακής
τελωνειακής διοίκησης. Ανάπτυξη συστηµάτων ΤΠ που επιτρέπουν την ανταλλαγή
ηλεκτρονικών δεδοµένων µεταξύ της ΕΚ και της Κύπρου.
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Εξωτερικές σχέσεις
– Λήψη των µέτρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της επαναδιαπραγµάτευσης ή
κατάργησης, τη στιγµή της προσχώρησης, των διεθνών συνθηκών ή συµφωνιών που δεν
συµβιβάζονται µε το κεκτηµένο.
∆ηµοσιονοµικός έλεγχος
– Αύξηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των ελεγκτών εσωτερικού ελέγχου, τόσο σε
κεντρικό όσο και σε αποκεντρωµένο επίπεδο· ολοκλήρωση της εκπόνησης εγχειριδίου για
τους ελέγχους και ελεγκτικής ιχνηλάτησης για τον έλεγχο των κοινοτικών κονδυλίων.
– Ενίσχυση των λειτουργιών δηµοσιονοµικού ελέγχου µε την εξασφάλιση κατάλληλου
προσωπικού, εκπαίδευσης και εξοπλισµού.
– Επιβεβαίωση αρµοδίου υπαλλήλου για τις επαφές µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Κοινοτήτων, και έναρξη της συνεργασίας µε την OLAF µέσω του εν
λόγω υπαλλήλου.
– Ενίσχυση της καταπολέµησης της απάτης.
– Συνέχιση των προσπαθειών για τη διασφάλιση της ορθής χρησιµοποίησης, του ελέγχου,
της παρακολούθησης και αξιολόγησης των προενταξιακών κεφαλαίων που χορηγεί η ΕΚ,
στοιχείων που αποτελούν θεµελιώδη δείκτη της ικανότητας της Κύπρου να θέσει σε
εφαρµογή το κεκτηµένο στον τοµέα του δηµοσιονοµικού ελέγχου.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Μετά τη λήξη, στις 31.12.99, του 4ου χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου που συνήφθη µε την
Κύπρο, ο κανονισµός 555/2000 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2000, αντικατέστησε τα
χρηµατοδοτικά πρωτόκολλα από το 2000 και µετά, για µία πενταετία. Ο συνολικός
προϋπολογισµός που χορηγήθηκε στην Κύπρο για την περίοδο 2000-2004 ανέρχεται
συνολικά σε 57 εκατ. ευρώ· το ένα τρίτο κάθε ετήσιας χορήγησης θα χρησιµεύσει για τη
χρηµατοδότηση των γνωστών ως δικοινοτικών έργων. H επιτροπή διαχείρισης PHARE
πρέπει να διατυπώνει τη γνώµη της για τον ετήσιο προγραµµατισµό.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή στο πλαίσιο του νέου αυτού κανονισµού θα αφορά κυρίως τις
δραστηριότητες προτεραιότητας για την προετοιµασία της προσχώρησης, όπως καθορίζονται
στην παρούσα και στις προηγούµενες εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση της Κύπρου,
καθώς και τη συµµετοχή σε ορισµένα κοινοτικά προγράµµατα και υπηρεσίες,
συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων-πλαισίων για την Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη.
Ο προϋπολογισµός 2000 (9 εκατ. ευρώ) έχει προγραµµατιστεί για τη στήριξη των
δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τοµείς: εσωτερική αγορά (φορολογία και τελωνεία)·
δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις· διοικητική συνεργασία· συµµετοχή στα κοινοτικά
προγράµµατα στον τοµέα της εκπαίδευσης (Leonardo, Σωκράτης, Νεολαία)· και στις
δικοινοτικές δραστηριότητες (Γενικό Πρόγραµµα της Λευκωσίας).
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Η Κύπρος συµµετέχει ακόµη στις πολυκρατικές δραστηριότητες του προγράµµατος MEDA
και τυγχάνει επίσης στήριξης από την ΕΤΕ.
6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κοινοτική βοήθεια για τη χρηµατοδότηση έργων προϋποθέτει την τήρηση, εκ µέρους της
Κύπρου, των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από τη συµφωνία σύνδεσης, την περαιτέρω
πρόοδο προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, και ιδίως την
πρόοδο όσον αφορά την τήρηση των ειδικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην
παρούσα αναθεωρηµένη εταιρική σχέση για την προσχώρηση. Η µη τήρηση αυτών των
γενικών προϋποθέσεων θα µπορούσε να ωθήσει το Συµβούλιο να αποφασίσει την αναστολή
της χρηµατοδοτικής βοήθειας βάσει του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 622/98.
7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Η εφαρµογή της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση παρακολουθείται στο πλαίσιο της
συµφωνίας σύνδεσης, και ειδικότερα της επιτροπής σύνδεσης.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 555/2000 του Συµβουλίου ορίζει ότι "η Επιτροπή επικουρείται από
την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3906/89 του Συµβουλίου". Τούτο σηµαίνει ότι η επιτροπή διαχείρισης που θα επιβλέπει τα
προενταξιακά προγράµµατα µε την Κύπρο είναι η ίδια µε την επιτροπή που έχει δηµιουργηθεί
για το πρόγραµµα PHARE.
Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση θα εξακολουθήσει να τροποποιείται όπως κρίνεται
αναγκαίο, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 622/98.
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