
A17) ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΤΑ ΦΕΪΡΑ 

Το τακτικό Ε.Σ. επί Πορτογαλικής Προεδρίας συνήλθε στις 19 και 20 Ιουνίου 2000 στη Σάντα Μαρία ντα Φέϊρα. 
Υπήρξε ιστορικό για την Ελλάδα αφού κατά τη διάρκεια των εργασιών του εγκρίθηκε η είσοδος της χώρας μας από 
1/1/2001 στη ζώνη του ευρώ. Το ΕΣ ασχολήθηκε επίσης με την απασχόληση, τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την 
κοινωνική συνοχή, με την Ευρώπη και τον πολίτη, την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΕΠΑΑ) και 
τη διαδικασία της διεύρυνσης. 

Α17α) Η είσοδος της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ 

Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο του ΕΣ των Βρυξελλών (2-3/5/1998), η Ελλάδα δεν πληρούσε τότε κανένα από τα κριτήρια 
σύγκλισης. O στόχος που είχε θέσει η Ελληνική κυβέρνηση ήταν να κριθεί τον Ιούνιο του 2000 ώστε να εισέλθει στην 
ευρωζώνη από 1/1/2001. Ήδη από την 16/3/1998 η δραχμή είχε εισέλθει στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 
(ΜΣΙ) ώστε μέχρι το Μάρτιο του 2000 να είχε κλείσει δύο χρόνια όπως απαιτεί το σχετικό κριτήριο σύγκλισης. Επίσης, 
όπως αναφέρθηκε, η Ελλάδα είχε αποσπάσει δήλωση στο ΕΣ των Βρυξελλών σύμφωνα με την οποία η πρόοδός της 
θα κριθεί κατά τον αυτό τρόπο όπως εκείνη των κρατών μελών που συμμετέχουν στην OΝΕ από 1/1/1999. Η δήλωση 
αυτή είχε χρησιμότητα κύρια για τα δημοσιονομικά κριτήρια και ιδιαίτερα για το λόγο του δημόσιου χρέους/ΑΕΠ ο 
οποίος ερμηνεύθηκε ευρύτατα για το Βέλγιο και την Ιταλία που είχαν ποσοστά 122,2% και 121,6% αντίστοιχα αλλά ο 
λόγος παρουσίαζε σταθερή μείωση από έτος σε έτος. 

Την 9/3/2000 ο Υπουργός Εθνικής Oικονομίας και Oικονομικών της Ελλάδος Γιάννος Παπαντωνίου με επιστολή την 
οποία απέστειλε στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
ζήτησε την επανεξέταση της Ελλάδας όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης. 

Την 3/5/2000 δόθηκαν ταυτόχρονα στη δημοσιότητα η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύγκλιση 2000 και η 
Έκθεση για τη σύγκλιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις δύο εκθέσεις διαπιστώθηκε η συμμόρφωση 
της Ελλάδος με τα κριτήρια σύγκλισης. Η Έκθεση της Επιτροπής περιελάμβανε κολακευτικά σχόλια για τη χώρα μας. 
Αναφέρετο ότι κατά τα τελευταία δύο έτη η Ελλάδα πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρόοδο (striking progress) προς τη 
σύγκλιση και ότι η αξιολόγησή της για την είσοδό της στη ζώνη του ευρώ είναι θετική. Ακολουθεί πίνακας τεσσάρων 
βασικών κριτηρίων σύγκλισης: 

Συγκριτικά με τις επιδόσεις των 11 κρατών μελών που κρίθηκαν το Μάϊο του 1998 για να εισέλθουν στη ζώνη του 
ευρώ από 1/1/1999 και της Ελλάδος παρατηρούμε τα εξής: 

1) κριτήριο πληθωρισμού: Η Ελλάδα με 2% είχε μεγαλύτερο πληθωρισμό από όλες τις χώρες (ελάχιστος της Αυστρίας 
1,1%, μέγιστος της Ισπανίας και Πορτογαλίας 1,8%). Στη συνέχεια ο πληθωρισμός, όπως μετράται από τον 
εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (HISP), ανέβηκε και ο μέσος όρος το Μάρτιο του 2000 για την ΕΕ των 15 
αλλά και για τη ζώνη του ευρώ των 11 διαμορφώθηκε στο 1,4%. 

2) δημοσιονομική κατάσταση 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜOΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙOΥ ΤΙΜΗ 
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Απρίλιος 1999  
Μάρτιος 2000  

Χώρες με το χαμηλότερο  
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  2) Δημοσιονομική  
κατάσταση: 
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(Aπρίλιος 1999- 
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2α) δημοσιονομικό έλλειμμα: η Ελλάδα με 1,6% του ΑΕΠ είχε μικρότερο έλλειμμα από τη Γαλλία (3%), τη Γερμανία και 
την Ιταλία (2,7%), Ισπανία (2,6%), Αυστρία & Πορτογαλία (2,5%) 

2β) δημόσιο χρέος: η Ελλάδα με 104,4% είχε μικρότερο λόγο χρέους/ΑΕΠ από το Βέλγιο (122,2%) και την Ιταλία 
121,6%. 

3) μακροπρόθεσμο επιτόκιο: η Ελλάδα με 6,4% είχε μικρότερο επιτόκιο για το 10χρονο ομόλογο του Δημοσίου από 
την Ιταλία (6,7%) 

4) συμμετοχή στο ΜΣΙ: η Ελλάδα έκλεισε δύο πλήρη έτη στο ΜΣΙ ενώ η Φινλανδία είχε 16 μόνο μήνες και έγινε δεκτή 
διότι παρουσίαζε σταθερότητα στη συναλλαγματική ισοτιμία του μάρκου. 

Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα σημειώνουμε ότι το Συμβούλιο ECOFIN είχε αποφασίσει την 17/12/1999 να 
καταργήσει την υπάρχουσα απόφασή του για ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος της Ελλάδος. 

Για τα δευτερεύοντα κριτήρια οι εκθέσεις τόνιζαν τα εξής: 

το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος τροποποιήθηκε και κυρώθηκε με νόμο για να κατοχυρωθεί η 
ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Όσον αφορά την προσαρμογή της λοιπής νομοθεσίας κύρια για την 
εισαγωγή του ευρώ αυτό θα γίνει το Φθινόπωρο του 2000, δηλαδή πριν από την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη 
του ευρώ  

η στατιστική για το εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις δείχνει ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει το 
μικρότερο βαθμό ενσωμάτωσης στις ευρωπαϊκές αγορές προϊόντων. Το ποσοστό της Ελλάδος (ενδοκοινοτικό 
εμπόριο προς ΑΕΠ = 10%) είναι το μικρότερο στην ΕΕ. Η Ελλάδα υστερεί επίσης στις οικονομικές διαρθρωτικές 
προσαρμογές ενώ μικρή πρόοδο έχει επιτελέσει στην ενσωμάτωση της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς. 
Αντίθετα, σημαντική πρόοδο παρατηρείται στην αγορά κυβερνητικών χρεογράφων η οποία ολοκληρώθηκε με 
τον ορισμό βασικών διαπραγματευτών και τη λειτουργία της ΗΔΑΤ  

χαρακτηριστικά του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών είναι το μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, το πλεόνασμα του 
ισοζυγίου των υπηρεσιών και το τελικό θετικό ισοζύγιο. Oι εισροές της Ελλάδος διαφέρουν ριζικά από αυτές των 
άλλων χωρών της ΕΕ που στηρίζονται κύρια στις βιομηχανικές εξαγωγές ενώ της Ελλάδος κύρια στον τουρισμό 
και τις μεταβιβαστικές πληρωμές της ΕΕ. Η συνεχιζόμενη αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών 
αποτελεί ένα ανησυχητικό στοιχείο για την ελληνική οικονομία  

το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε ελαφρά την περίοδο 1990-1993, αυξήθηκε σημαντικά την 
περίοδο 1994-1997 ενώ τα τελευταία τρία χρόνια προσαρμόσθηκε στην αντιπληθωριστική πολιτική.  

Στις 18 Μαΐου 2000 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση του ευρωβουλευτή Ρόμπερτ Γκέμπελς (ΕΣΚ -L) 
για την είσοδο της Ελλάδος στην OΝΕ από 1/1/2001. Υπέρ της εισδοχής ψήφισαν 376 ευρωβουλευτές, κατά 42 ενώ 
υπήρξαν και 80 αποχές. Την έκθεση υποστήριξε θερμά ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τις οικονομικές και 
νομισματικές υποθέσεις Πέδρο Σόλμπες Μίρα ο οποίος τόνισε ότι η είσοδος της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ αποτελεί 
υποστήριξη στο ενιαίο νόμισμα και όχι εμπόδιο. Απορρίφθηκαν τελικά οι ενστάσεις ορισμένων βουλευτών του ΕΛΚ/ΕΔ 
που αφορούσαν το ύψος του δημοσίου χρέους και τη διατηρησιμότητα της οικονομικής σταθερότητας. 

Στις 26 Μαΐου 2000 συνεδρίασε η Oικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή της ΕΕ και αποφάσισε όπως εισηγηθεί 
θετικά προς το Συμβούλιο ECOFIN για την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ. Εισηγείται, επίσης, όπως η 
σημερινή κεντρική ισοτιμία της δραχμής σε σχέση με το ευρώ στο ΜΣΙ -2 αποτελέσει από 1/1/2001 τον αμετάκλητο 
συντελεστή μετατροπής. 

Στις 5 Ιουνίου 2000 το Συμβούλιο ECOFIN, αφού έλαβε υπόψη του τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
ΕΚΤ, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη γνώμη της Oικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής, 
αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο ΕΣ για την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σάντα Μαρία ντα Φέϊρα συγχαίρει την Ελλάδα για τη σύγκλιση που επετεύχθη χάρις 
στην εφαρμογή υγιών οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών τα τελευταία χρόνια. Επικροτεί την απόφαση με την 
οποία η Ελλάδα θα ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 2001, πράγμα που συνιστά ένα ακόμα θετικό 
βήμα προς τη νομισματική ολοκλήρωση της Ευρώπης (Συμπεράσματα Προεδρίας, Κεφάλαιο ΙΙ, Γ, 43). 

Αμέσως μετά συνεδρίασε το Συμβούλιο ECOFIN που ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας από 1/1/2001 στη ζώνη του 
ευρώ και όρισε ότι η ισοτιμία με την οποία θα κλειδωθεί αμετάκλητα η δραχμή έναντι του ευρώ την περίοδο από 
1/1/2001 μέχρι 28/2/2002 είναι η σημερινή κεντρική ισοτιμία στο ΜΣΙ -2, δηλαδή ένα ευρώ ίσο με 340,75 δραχμές. 

Αν εξαιρέσουμε την απόφαση - εισήγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λήφθηκε με πλειοψηφία 89,95%, και αν 
υπολογισθούν και οι 80 αποχές με πλειοψηφία 75,5%, όλες οι άλλες εισηγήσεις και αποφάσεις για την ένταξη της 
Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ ήσαν ομόφωνες. Τελικά, παρά τις ενστάσεις ορισμένων συντηρητικών ευρωβουλευτών 
για τη διατηρησιμότητα της σύγκλισης κανένα ευρωπαϊκό όργανο δεν επέβαλλε όρους ένταξης στην Ελλάδα.  



  



  

Α17β. Η απασχόληση, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και η κοινωνική συνοχή

Η στρατηγική του ΕΣ της Λισσαβόνας αποτελεί πλέον τη βάση όλων των κοινοτικών δράσεων για την ανωτέρω 
θεματολογία. Το φόρουμ υψηλού επιπέδου, που συγκεντρώνει τους κοινωνικούς εταίρους, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
την ΕΚΤ και την ΕΤΕπ συνήλθε στις Βρυξέλλες την 15/6/2000 και επιβεβαίωσε τον υψηλό βαθμό συναίνεσης στη 
στρατηγική της Λισσαβόνας . Το ΕΣ χαιρετίζει την κοινή δήλωση των κοινωνικών εταίρων για την προσωρινή εργασία, 
την τηλεργασία, τη δια βίου μάθηση και τις διατάξεις για την παρακολούθηση των μεταβολών της βιομηχανίας. 

Το ΕΣ υιοθετεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για μια ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope 2002) και καλεί τα κράτη 
μέλη και τα εμπλεκόμενα μέρη να χαράξουν και υλοποιήσουν στρατηγικές για μια οικονομία βασισμένη στη γνώση, να 
ενθαρρύνουν την εξοικείωση με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και να κλείσουν το χάσμα της ψηφιακής υστέρησης. 
Άμεσα πρέπει να μειωθεί το κόστος πρόσβασης στο Διαδίκτυο με την εισαγωγή χωριστής χρέωσης στον τοπικό 
βρόγχο. Το ΕΣ χαιρετίζει επίσης την απόφαση του Συμβουλίου Έρευνας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υπερταχεία διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών δικτύων έρευνας.

To EΣ εκφράζει την ικανοποίησή του για το θεσπισθέντα Ευρωπαϊκό Χάρτη Μικρών Επιχειρήσεων και υπογραμμίζει 
τη σημασία των Μ.Ε. για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Απαιτείται η μείωση της 
γραφειοκρατίας, φορολογικά και χρηματοοικονομικά κίνητρα για τη σύσταση και την ανάπτυξη της δράσης των Μ.Ε., η 
πανευρωπαϊκή συνεργασία τους στον τομέα της πληροφόρησης και επιχειρηματικής υποστήριξης και η ισχυρότερη και 
αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση των συμφερόντων των Μ.Ε. σε επίπεδο ΕΕ. Αναγκαία, επίσης, είναι η ανοικτή 
μέθοδος συντονισμού των εθνικών επιχειρηματικών πολιτικών και η χρήση δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου 
με την πάροδο του χρόνου. 

Έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Εκδόθηκε η Oδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και οι Oδηγίες για το ηλεκτρονικό χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση 
μέχρι το Μάρτιο του 2001 για την εξέλιξη των αγορών ενέργειας. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
καλούνται να επιταχύνουν τις εργασίες τους για την Oδηγία τη σχετική με τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και την 
Oδηγία OΣΕΚΑ. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις ενιαίας άδειας για τους εκδότες, για μια νέα στρατηγική 
λογιστικής των εισηγμένων εταιριών και μέτρα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στον τομέα των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων της εξ αποστάσεως εμπορίας και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. 

Το ΕΣ επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και υιοθετεί τις 
κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές προκλήσεις και τους στόχους των εκπαιδευτικών 
συστημάτων στην κοινωνία της γνώσης. Η δια βίου μάθηση συνιστά ζωτική πολιτική για την κοινωνική συνοχή και την 
απασχόληση. Απαιτούνται συγκροτημένες στρατηγικές και πρακτικά μέτρα και ενίσχυση της συμμετοχής των 
κοινωνικών εταίρων. Προτεραιότητες αποτελούν η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων και η θέσπιση 
δεικτών ως κοινών σημείων αναφοράς για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την εξάλειψη της 
πτώχειας. Η σύσταση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας στοχεύει στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών και σε μια ανοικτή μέθοδο συντονισμού. 

Το ΕΣ ευελπιστεί να πραγματοποιήσει στις αρχές του 2001 στη Στοκχόλμη, την πρώτη τακτική εαρινή σύνοδό του για 
την οικονομική και κοινωνική πολιτική, η οποία πρέπει να βασίζεται στην ετήσια ανακεφαλαιωτική έκθεση της 
Επιτροπής και στις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων.



  

Α17γ. Η Ευρώπη και ο πολίτης 

Μετά τα συνεχή κρούσματα κερδοσκοπίας σε βάρος της υγείας των πολιτών, η ΕΕ ανέλαβε δράση με πρώτο βήμα τη 
Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων. Η πολιτική αυτή πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλο το φάσμα 
της τροφικής αλυσίδας ανθρώπων και ζώων και να στηρίζεται σε μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίμων η οποία 
θα συμπληρώνει την προληπτική επιτήρηση που ασκούν οι εθνικές αρχές. Το ΕΣ καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για την εναρμόνιση των μέγιστων τιμών για τις προσμίξεις. 

Το ΕΣ εγκρίνει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2000-2004. Καλούνται τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την 
παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών όσον αφορά ζωτικής σημασίας επιδημιολογικούς δείκτες 
προκειμένου να αξιολογηθούν καλύτερα τα σχετικά με τα ναρκωτικά θέματα. 

Εκφράζει την αποδοκιμασία του για το εμπόριο ανθρώπων. Η ΕΕ οφείλει να συντονίσει τη συνεργασία των κρατών 
μελών για να καταπολεμηθεί αυτή η απεχθής μορφή του διασυνοριακού εγκλήματος. Η Ευρωπόλ συντονίζει τη δράση 
των εθνικών αστυνομιών για την ανίχνευση των εγκληματικών δουλεμπορικών δικτύων ενώ η δικαιοσύνη των κρατών 
μελών πρέπει να επιβάλει αυστηρές ποινές στους πρωταίτιους. 

Το ΕΣ στη σύνοδό του το Δεκέμβριο του 2000 στη Νίκαια θα εγκρίνει τις κατάλληλες προτάσεις για την υλοποίηση των 
μέτρων της Επιτροπής για τις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες. Πρόκειται για τη γνωστή απόφαση του ΕΣ του 
Άμστερνταμ που αφορά και τα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά. Τέλος, το ΕΣ ζητεί να προωθηθούν τα μέτρα για την 
παγίωση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην ΕΕ.



  

Α17δ. Εκθεση της Προεδρίας για την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 
(ΚΕΠΑΑ) 

Ήδη έχει σημειωθεί πρόοδος μετά τη δήλωση του ΕΣ της Κολωνίας, την έγκριση των δύο εκθέσεων προόδου της 
Φινλανδικής Προεδρίας και την έκθεση του ΕΣ Λισσαβόνας. Το ΕΣ της Σάντα Μαρία ντα Φέϊρα επιβεβαιώνει την 
προσήλωσή του στην οικοδόμηση μιας ΚΕΠΑΑ ικανής να ενισχύσει την εξωτερική δράση της ΕΕ μέσω της 
δημιουργίας ενός δυναμικού στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων, καθώς και ενός μη στρατιωτικού δυναμικού με 
πλήρη σεβασμό των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Το ΕΣ εγκρίνει την έκθεση της Προεδρίας για την 
ενίσχυση της ΚΕΠΑΑ και πιστεύει ότι μέχρι το έτος 2003 θα έχουν ολοκληρωθεί οι στόχοι του ΕΣ του Ελσίνκι. 
Χαιρετίζει τη σύσταση και την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τη μη στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων και των 
συγκεκριμένων στόχων για το δυναμικό πολιτικής αστυνομίας. Τα κράτη μέλη, συνεργαζόμενα εθελοντικά, έχουν 
αναλάβει να διαθέσουν έως το έτος 2003 μέχρι 5.000 αστυνομικούς για διεθνείς αποστολές. Επίσης, τα κράτη μέλη 
ανέλαβαν τη δέσμευση να αναπτύσσουν εντός 30 ημερών δύναμη αποτελούμενη από 1000 αστυνομικούς κατ' 
ανώτατο όριο. Oι μόνιμες πολιτικές και στρατιωτικές δομές πρέπει να συσταθούν το συντομότερο δυνατόν μετά το ΕΣ 
της Νίκαιας. Εν τω μεταξύ τα προσωρινά πολιτικά και στρατιωτικά όργανα συστάθηκαν την 1η Μαρτίου 2000. Μία 
επιτροπή πολιτικής διαχείρισης των κρίσεων συστάθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της 22/5/2000 και συνεδρίασε 
για πρώτη φορά στις 16/6/2000. Στο πλαίσιο της Γραμματείας του Συμβουλίου συστάθηκε συντονιστικός μηχανισμός 
για τη μη στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων. Προσδιορίσθηκαν ειδικοί στόχοι για δυναμικό μη στρατιωτικής 
αστυνομίας.  



  

Α17ε. Η διαδικασία της διεύρυνσης

Oι διαπραγματεύσεις για το κοινοτικό κεκτημένο με τις χώρες του πρώτου κύματος της διεύρυνσης (Κύπρος, 
Oυγγαρία, Πολωνία, Εσθονία, Σλοβενία και Δημοκρατία της Τσεχίας) άρχισαν τον Μάρτιο του 1997 και συνεχίζονται 
δημιουργικά. Η Πορτογαλική Προεδρία άρχισε διαπραγματεύσεις για τα κεφάλαια: περιφερειακή πολιτική, 
δημοσιονομικός έλεγχος, χρηματοδοτικές και δημοσιονομικές διατάξεις, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και γεωργία. Επίσης, μπόρεσε να κλείσει προσωρινά με τα ανωτέρω υποψήφια 
κράτη το κεφάλαιο κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, το δίκαιο των εταιριών με την Κύπρο, την Εσθονία 
και τη Σλοβενία, την κοινωνική πολιτική με την Κύπρο, την αλιεία με την Κύπρο και την Εσθονία, τις εξωτερικές σχέσεις 
με την Εσθονία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την τελωνειακή ένωση με τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την ελεύθερη 
κυκλοφορία κεφαλαίων με την Εσθονία και το δημοσιονομικό έλεγχο με την Oυγγαρία, τη Σλοβενία, την Κύπρο και την 
Πολωνία. Κατέστη επίσης δυνατόν να επικυρωθεί με την Oυγγαρία το προσωρινό κλείσιμο των κεφαλαίων 
τηλεπικοινωνίες - τεχνολογίες των πληροφοριών - βιομηχανική πολιτική. 

Παράλληλα, και σύμφωνα με την εντολή του ΕΣ του Ελσίνκι, η Πορτογαλική Προεδρία άρχισε επίσημα τον 
Φεβρουάριο του 2000 τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες του δεύτερου κύματος της διεύρυνσης (Μάλτα, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Λετονία, Λιθουανία και Βουλγαρία). Ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις σχετικά με την παιδεία και την κατάρτιση, 
την επιστήμη και την έρευνα, τις ΜΜΕ, τις εξωτερικές σχέσεις και την ΚΕΠΑΑ. Προστέθηκαν στη συνέχεια τα κεφάλαια 
στατιστικές και πολιτική ανταγωνισμού με τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία, πολιτισμού και οπτικοακουστική 
πολιτική με τη Μάλτα, τη Βουλγαρία, τη Λετονία και τη Σλοβακία και βιομηχανική πολιτική και τηλεπικοινωνίες και 
τεχνολογίες πληροφοριών με τη Μάλτα. Τα αποτελέσματα υπήρξαν τα ακόλουθα: με τη Ρουμανία έκλεισαν προσωρινά 
τα 5 κεφάλαια που άνοιξαν επί Πορτογαλικής Προεδρίας. Με τη Σλοβακία από τα 8 ανοικτά κεφάλαια έκλεισαν 
προσωρινά οι διαπραγματεύσεις για τα 6 και παραμένουν τα κεφάλαια πολιτική του ανταγωνισμού και πολιτισμός - 
οπτικοακουστική πολιτική. Με τη Λετονία και τη Λιθουανία από τα οκτώ κεφάλαια δεν έκλεισαν τα κεφάλαια πολιτισμός 
- οπτικοακουστική πολιτική, εξωτερικές σχέσεις και ανταγωνισμός. Με τη Βουλγαρία έκλεισαν προσωρινά 4 και 
παραμένουν ανοικτά τα κεφάλαια πολιτισμός - οπτικοακουστική πολιτική και εξωτερικές σχέσεις. Με τη Μάλτα 
έκλεισαν 7 και παραμένει ανοικτό μόνο το κεφάλαιο για τον πολιτισμό και την οπτικοακουστική πολιτική. 

Πραγματοποιήθηκε ένα Συμβούλιο Σύνδεσης με την Τουρκία με στόχο η χώρα αυτή να ενταχθεί ουσιαστικά στην 
προενταξιακή διαδικασία. Το ΕΣ, όμως, αναμένει πρόοδο ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος 
δικαίου και τη δικαιοσύνη.  


