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Β.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενυκά
1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλυο που συνήλθε στυς 21 και. 22 Ιουνίου 1993 στην 

Κοπεγχάγη, ενεργώντας μέσα στο πνεύμα της Συνθήκης1 και- με βάση σχετυκή 
ανακοίνωση της Επι-τροπής, εξέτασε τυς προοπτυκές συνεργασίας που 
δυανοίγονταυ με τυς χώρες της Κεντρικής καυ Ανατολυκής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) καυ 
συμφώνησε ότυ ου συνδεδεμένες χώρες που το επιθυμούν θα μπορούν να 
καταστούν μέλη της Ευρωπαϊκής άνωσης. Με την προοπτυκή αυτή όρι-σε τυς 
γενυκές κατευθύνσευς της συνεργασίας με τυς ενδι-αφερόμενες χώρες, 
τονίζοντας υδυαυτέρως την ενίσχυση του πολυμερούς δυαλόγου και- την 
επυτάχυνση του ανοίγματος των αγορών της Κοι-νότητας. Δυευκρίνυσε δε ότυ η 
προσχώρηση θα πραγματοποι-ηθεί μόλυς η ενδυαφερόμενη συνδεδεμένη χώρα θα 
είναι- σε θέση να αναλάβει- τυς υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή της 
στην Ε.Ε., εφόσον δηλαδή πληροί τυς απαυτούμενες πολυτυκές καυ ουκονομυκές 
προϋποθέσευς.

2. Σύμφωνα με τυς προϋποθέσευς αυτές, όσον αφορά τυς υποψήφυες χώρες, 
απαυτείταυ:

η επίτευξη σταθερότητας των θεσμών που εγγυώνταυ τη δημοκρατία, τους 
κανόνες δυκαίου, τα ανθρώπυνα δυκαυώματα καθώς καυ το σεβασμό καυ την 
προστασία των μευονοτήτων,

η λευτουργία βυώσυμης ουκονομίας της αγοράς καυ η προσαρμογή στυς 
ανταγωνυστυκές συνθήκες εντός της Ενωσης καυ

η υκανότητα να ανταποκρυθούν στυς υποχρεώσευς πλήρους κράτους μέλους 
καυ κυρίως να αποδεχθούν τους στόχους της ουκονομυκής καυ νομυσματυκής 
Ενωσης καυ τυς πολυτυκές συνέπευες που αυτοί ου στόχου συνεπάγονταυ.

Οσον αφορά την ίδυα την Ενωση, επυσημάνθηκε η αναγκαυότητα να εξασφαλυσθεί 
η υκανότητά της να απορροφήσευ νέες χώρες χωρίς να δυασπασθεί η Ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση.

3. Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλυα που ακολούθησαν δεν αμφυσβήτησαν τυς εν λόγω 
προϋποθέσευς. Αντίθετα επυβεβαίωσαν την αναγκαυότητα της δυεύρυνσης. 
Ετσυ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλυο του Εσσεν στυς 9—10 Δεκεμβρίου 1994 καθόρυσε 
το πλαίσυο της προενταξυακής στρατηγυκής. Αφετέρου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλυο 
της Μαδρίτης στυς 15-16 Δεκεμβρίου 1995 τάνυσε ότυ η δυεύρυνση αποτελεί 
ταυτόχρονα πολυτυκή αναγκαυότητα καυ υστορυκή ευκαυρία γυα την Ευρώπη, 
δυότυ, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα καυ την ασφάλευα στην Ευρωπαϊκή 
Επευρο, θα προσφέρευ όχυ μόνο στα υποψήφυα κράτη, αλλά επίσης καυ στα 
σημερυνά κράτη μέλη της Ενωσης, νέες προοπτυκές ουκονομυκής ανάπτυξης καυ 
γενυκής ευημερίας. Δυευκρίνυσε όμως ότυ η δυεύρυνση οφείλευ να ενυσχύσευ 
το ευρωπαϊκό ουκοδόμημα με σεβασμό του κουνοτυκού κεκτημένου, 
συμπερυλαμβανομένων των κουνών πολυτυκών.

Ουκονομυκές καυ δημοσυονομυκές πτυχές της δυεύρυνσης
4. Στα πλαίσυα της παρούσης εκθέσεως, η οποία αποτελεί μυα πρώτη προσέγγυση 

επί του θέματος, δεν είναυ δυνατόν να εξετασθούν όλες ου δημοσυονομυκές καυ

1 Η Συνθήκη  προβλέπε ι ρ η τά  (άρθρο -  τω ν  τελ ικώ ν  δ ιατάξεω ν) ό τ ι κάθε  
ευρω πα ϊκό  κρά το ς μ π ορ ε ί να  ζη τή σ ε ι να  γίνει μ έλ ο ς  της Ενω σης.



οεκονομεκές πτυχές της διεύρυνσης, οε οποίες θα πρέπεε να αναλυθούν σε 
βάθος όταν υπάρξουν επαρκή γεα το σκοπό αυτό στοεχεία. Εφόσον μάλεστα 
πρόκεεταε γεα μεα έκθεση η οποία εκπονείταε στα πλαίσεα της Επετροπής 
ΠροϋποΧογεσμών, είναε σκόπεμο, αφού ληφθούν υπόψη τα οεκονομεκά δεδομένα 
των υποψηφίων χωρών, να περεορεσθούμε στες δημοσεονομεκές πτυχές, οε οποίες 
μπορεί να μην τέθηκαν ως προϋπόθεση γεα την επίτευξή της δεεύρυνσης, 
επηρεάζουν όμως σε μεγάλο βαθμό τη σωστή προετοεμασία της καε συνεπώς την 
αποτελεσματεκότητά της.

5. Πράγματε, γεα την εκπλήρωση των οεκονομεκών προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν 
ανωτέρω απαετείταε μεγάλη δημοσεονομεκή προσπάθεεα την οποία δεν είναε 
δυνατόν να αναλάβουν μόνες τους οε ΧΚΑΕ. Η ένωση οφείλεε συνεπώς να 
συμμετάσχεε στην προσπάθεεα αυτή. Η εκτίμηση του ύψους της εν λόγω 
χρηματοοεκονομεκής συμμετοχής εξαρτάταε από το επίπεδο οεκονομεκής 
ανάπτυξης των εν λόγω χωρών, σε σχέση με τες χώρες της σημερενής ένωσης καε 
από την αξεολόγηση των αναγκών τους στους επί μέρους τομείς.

6. Δεν κρεθηκε αναγκαίο στα πλαίσεα της παρούσας έκθεσης να εξετασθούν οε 
δημοσεονομεκές επεπτώσεες της δεεύρυνσης προς την Κύπρο καε τη Μάλτα, 
επεεδή οε χώρες αυτές, λόγω της οεκονομεκής τους ανάπτυξης καε του βαθμού 
εκπλήρωσης των απαετούμενων προϋποθέσεων, δεν αναμένεταε να έχουν 
προβλήματα οεκονομεκής ή δημοσεονομεκής φύσεως1 καε εν πολλοίς πληρούν 
όλες τες προϋποθέσεες γεα την ΟΝΕ.

7. Θα πρέπεε να σημεεωθεί ότε οε ΧΚΑΕ με πληθυσμό περίπου 106 εκατομμυρίων 
κατοίκων καε επεφάνεεα 1,1 εκατομμύρεα τετραγωνεκά χελεόμετρα αντεστοεχούν 
στο 29% του πληθυσμού καε στο 33% της έκτασης της σημερενής Ευρωπαϊκής 
ένωσης (Ε.Ε.-15). Εκτεμάταε όμως ότε συνολεκά το ΑΕΠ τους αντεστοεχεί σε 
λεγότερο από το 4% του ΑΕΠ της Ε.Ε.-15. Το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των ΧΚΑΕ 
αντεστοεχεί σήμερα στο 13% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε.-15 (ή στο 
20% εάν οε εκτεμήσεες βασεσθούν σε τεκμαρτούς υπολογεσμούς αγοραστεκής 
δύναμης).

8. Οσον αφορά τη γεωργία, παρατηρούμε ότε στες ΧΚΑΕ 9.540.000 άτομα (26,7% της 
συνολεκής απασχόλησης) εργάζονταε στη γεωργία, σε έκταση 60,6 εκατομμυρίων 
εκταρίων καε παραγωγή 14,7 δεσ. ECU (7,8% του ΑΕΠ τους). Στην Ε.Ε.-15 
8.190.000 άτομα (5,7% της συνολεκής απασχόλησης) εργάζονταε στη γεωργία, 
σε έκταση 138,1 εκατομμυρίων εκταρίων καε παραγωγή 208,8 δεσ. ECU (2,5% του 
ΑΕΠ).2 Από τα στοεχεία αυτά προκύπτεε γεα τες ΧΚΑΕ απόδοση 1.540,9 ECU 
ανά απασχολούμενο στη γεωργία (Ε.Ε.-15: 25.495 ECU), με 6,4 εκτάρεα ανά 
απασχολούμενο (Ε.Ε.—15:16,9 εκτάρεα ανά απασχολούμενο) καε απόδοση ανά 
εκτάρεο 242,6 ECU (Ε.Ε.-15: 1.512 ECU).

9. Η εξέταση των συνολεκών μεγεθών καε μέσων όρων που αναφέρθηκαν στες 
προηγούμενες παραγράφους πρέπεε να γίνεε με την επεφύλαξη της 
συγκρεσεμότητας των στατεστεκών στοεχείων καε των δεαφορών στο βεοτεκό 
επίπεδο καε στην αγροτεκή πολετεκή, αφενός στες ΧΚΑΕ καε αφετέρου στην 
Ε.Ε.-15. Πράγματε, αν καε σε δεαφορετεκό βαθμό εκάστη, οε ΧΚΑΕ βρίσκονταε

1 Υ π ενθυ μ ίζε τα ι ό τ ι το Ευρω πα ϊκό  Συμβούλ ιο  της Μ α δρ ίτη ς  επ ιβ εβ α ίω σ ε  ό τ ι ο ι 
δ ιαπραγματεύσε ις  για την προσχώ ρηση  της Μ ά λ τα ς  κα ι της Κ ύπρου  σ τη ν  Ε νω σ η  
θα αρχ ίσουν, κα τόπ ιν  π ρ ο τά σ εω ς της Επ ιτροπής, έξ ι μ ή ν ες  μ ε τά  τη ν  π ερ ά τω σ η  

της Ν α κ υ β ερ ν η τ ικ ή ς  Δ ιάσ κ εψ ης του  1996.2 Πηγή: Ευρω πα ϊκή  Επ ιτροπή , Vενική Δ ιεύθ υ νσ η  Γεω ργ ίας, Ε γγραφ ο  εργασ ία ς  

"Agricultural Situation and Prospects in the Central and Eastern European 
Countries", Summary Report, VI/1120/95.
Παρατήρηση: σ τ ο ε χ ε ί α  1993



σε μεταβατεκό στάδεο καε δεν έχουν ολοκληρώσει, χην πορεία προς χην 
οεκονομεα χης αγοράς με συνέπεεα χα στατεστεκά χους στοεχεία γεα δεάφορες 
οεκονομεκές παραμέχρους να μην είναε προς χο παρόν απολύτως συγκρίσεμα με 
εκείνα χης Ε.Ε. αλλά ούχε καε μεταξύ χους. Μας παρέχουν ενχούχοες μεα 
εεκόνα τον αποκλίσεων που υπάρχουν σε σχέση με χην Ευρωπαϊκή Ενωση καε 
επεχρέπεε να εντοπίσουμε συνολεκά χους τομείς οε οποίοε αναμένεχαε να έχουν 
χες μεγαλύχερες δημοσεονομεκές συνέπεεες (γεωργεκός, δεαρθρωχεκός) . Πρέπεε 
πάνχως να σημεεωθεί όχε υπάρχεε μεγάλη δεασπορά γύρω από χο μέσο όρο χόσο 
από άποψη καχά κεφαλήν ΑΕΠ όσο καε από άποψη συμμεχοχής χης γεωργίας στο 
σχημαχεσμό χου ΑΕΠ1, πράγμα που δείχνεε όχε χα προβλήματα που 8α πρέπεε 
να ξεπερασθούν σε κά8ε μεα από χες υποψήφεες χώρες δεν είναε κατ'ανάγκην 
έδεα καε επομένως η προσπάθεεα χης Ενωσης πρέπεε να ανχαποκρίνεχαε στες 
συγκεκρεμένες ανάγκες χους. Με άλλα λόγεα δεν μπορεί να υπάρχεε φόρμουλα 
γενεκής εφαρμογής.

10. Παρόλα αυτά υπάρχουν κοενά χαρακχηρεσχεκά σε όλες χες χώρες: χρεεάζεταε η 
συνέχεση χων δεαρθρωχεκών μεταρρυθμίσεων σχεχεκά με χην εδεωχεκοποίηση 
μεγάλων εδίως επεχεερήσεων, χον επαναπροσδεορεσμό χου δημοσίου χομέα καε 
χη μεταρρύθμεση χου χρημαχοπεσχωχεκού συσχήμαχος. Αυχού χου είδους οε 
μεχαβολές δεν είναε εύκολη υπόθεση καε ασφαλώς 8α απαεχήσουν πολύχρονες 
προσπάθεεες καε σημανχεκές δαπάνες. Η επίτευξη αυχών χων μεχαβολών 
αποχελεί άλλωσχε βασεκή προϋπόθση γεα χην πραγματοποίηση χης δεεύρυνσης καε 
επομένως έχουν αποκλεεσχεκά προενταξεακό χαρακχήρα. Προενταξεακό χαρακχήρα 
έχουν καε όλες οε άλλες δαπάνες που αποβλέπουν σχην εξασφάλεση χων 
προϋποθέσεων ένταξης χων υποψηφίων χωρών σχην εσωχερεκή αγορά, όπως αυχές 
περεγράφονχαε σχην ανχίσχοεχη Λευκή Βίβλο χης Επεχροπής.

11. Οσον αφορά χην εκχίμηση χου δημοσεονομεκού κόσχους, δεν υπάρχουν μελέχες 
που να καλύπχουν ολόκληρο χο φάσμα χης δεεύρυνσης. Υπάρχουν όμως εεδεκές 
μελέχες, εδίως σχον αγροχεκό χομέα. Αυχές βασίζονταε σε δεάφορες υποθέσεες 
ως προς χην εξέλεξη χης παραγωγής καε χων χεμών καε καχαλήγουν σε 
αποχελέσμαχα που παρουσεάζουν μεγάλες δεαφορές μεταξύ χους (κυμαενονταε από 
12 δεσεκ. ECU έως 50 δεσεκ. ECU). Υπάρχουν επίσης εκχεμήσεες προβλέψεων 
στο δεαρθρωτεκό χομέα, που στηρίζονταε αφενός, στη συνέχεση χων εσχυόνχων 
σήμερα κανόνων καε κρεχηρίων χρηματοδότησης καε αφετέρου, σχην υπόθεση όχε 
θα υπάρχουν παροχές χουλάχεσχον ίσες με εκείνες που γίνονχαε σήμερα προς 
χο λεγόχερο εύπορο μέλος χης Ε.Ε.-152. Αυτού χου είδους οε προβολές 
σχοεχείων καταλήγουν σε εκχεμήσεες οε οποίες ανεβάζουν χες απαετούμενες 
δαπάνες δεαρθρωχεκού χαρακτήρα σε 40 περίπου δεσεκ. ECU ετησεως γεα χη 
χρηματοδότηση χων ΧΚΑΕ μετά χην ένταξή χους σχην Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Πρόκεεχαε πεθανώς γεα υπερεκτεμήσεες οε οποίες προϋποθέτουν όχε χα

1 Α ξιζει να  γ'ινει σύγκρ ιση  μ ετα ξύ  τω ν σ το ιχ ε ίω ν  που  α φ ο ρο ύν  τις δύο  
πολυπληθέσ τερ ες  ΧΚΑΕ (Π ολω ν ία  και Ρ ουμαν ία ) κα ι της Τσ εχ ία ς. Ειδικότερα·, 
απ α σ χόλη ση  σ το  γεωργικό τομέα  ω ς π ο σ ο σ τό  της συνολ ικής απασχόλησης·. 
Π ολ ω ν ία  25,6%, Ρουμαν ία  35,2%, Τσεχ ία  5,6%. Π αραγω γή  ω ς  π ο σ ο σ τό  
του  ΑΕΠ: Π ολω ν ία  6,3%, Ρουμαν ία  20 ,2% , Τ σ εχ ία  3,3%. Π αραγω γή  α νά  
ά το μ ο  α π α σχολούμ ενο  σ τη  γεωργία·. Π ολω ν ία  1.269,6 ECU, Ρουμαν ία  
1.272,3 ECU, Τσ εχ ία  3.214 ECU. Κ αλλ ιεργούμενη  έκ ταση  α ν ά  
απ α σ χολού μ ενο  ά το μ ο  σ τη  γεω ργ ία : Π ολω ν ία  5,1 εκτάρ ια , Ρ ουμαν ία  4,2 
εκτάρ ια , Τ σ εχ ία  15,9 εκτάρ ια . Α π ό δ ο σ η  ανά  εκ τά ρ ιο : Π ολ ω ν ία  249,9 ECU, 
Ρουμαν ία  306,1 ECU, Τσεχ'ια  202,6 ECU.2 Α ό γ ω  του  χαμ η λού  κα τά  κεφ αλήν  ΑΕΠ τους, ό λ ες  ο ι ΧΚΑΕ Θα ε ίνα ι επ ιλέξ ιμ ες  
για χ ρ η μ α το δ ό τη σ η  από  τα δ ιαρθρω τικά  ταμεία  και το ταμε ίο  συνοχής, 
εφ ό σ ο ν  αυτά  εξακολουθήσουν  να  ισχύουν μ ε  τη σημερ ινή  τους μορφ ή .



δεαρθρωχεκά ταμεία 9α εξακολουθούν να λειτουργούν με χη σημερενή χους 
μορφή, όχι. όλες οι. χώρες θα ενχαχθούν χαυχόχρονα σχην ένωση σχο 
συγκεκρεμένο χρονεκό ορίζοντα, όχε 9α έχουν όλες παρόμοεες ανάγκες 
δεαρθρωχεκής σχήρεξης, όχε 9α περελαμβάνουν όλες χη δεαρθρωχεκή σχήρεξη 
σχες προχεραεόχηχές χους καε όχε 9α έχουν χη δυναχόχηχα να αφεερόσουν 
σημανχεκό μέρος χης εθνεκής χους αποταμίευσης, σχα αρχεκά χουλάχεσχον 
σχάδεα χης ένταξής χους, προκεεμένου να μπορέσουν να απορροφήσουν χους 
πόρους που θα χους δεαχεθούν.

12. Παρατηρούμε λοεπόν όχε από χες εκχεμήσεες κόστους λείπεε κατά κανόνα χο 
σχοεχείο μεας δυναμεκής ανχεμεχώπεσης που να λαμβάνεε υπόψη όχε μόνον χες 
αναμενόμενες εξελίξεες σχες ΧΚΑΕ, αλλά καε χες αναγκαίες αλλαγές εντός χης 
άνωσης, προκεεμένου η τελευταία να καταστεί, εκανή, αφενός, να ανχαποκρεθεί 
σχες συνθήκες που 9α δεαμορφωθούν μετά χες προβλεπόμενες νέες 
δεαπραγμαχεύσεες σχα πλαίσεα χης GATT καε, αφετέρου, να ανχεμεχωπίσεε χη 
μέγεσχη πρόκληση που αποτελεί, η δεεύρυνση, χώρες να ανακοπεί, η προσπάθεεα 
εμβάθυνσής χης καε επίτευξης χης σύγκλεσης των οεκονομεών των σημερενών 
μελών χης. Χρεεάζεχαε συνεπώς μεα όσο χο δυνατόν πεο ρεαλεσχεκή 
ανχεμεχώπεση των δημοσεονομεκών συνεπεεών χης δεεύρυνσης: δεν θα πρέπεε να 
υποεκχεμηθοΰν χα σχοεχεία, αλλά ούτε καε να υπερεκχεμηθούν. Με άλλα λόγεα 
αφενός, δεν θα πρέπεε οε πολίτες των ΧΚΑΕ να θεωρήσουν όχε η δεεύρυνση 
αποτελεί εύκολη υπόθεση καε μπορεί να επεχευχθεί χωρίς συνεχείς καε 
συνεπείς προσπάθεεες εκ μέρους χους καε, αφετέρου, να μην δημεουργηθεί η 
εντύπωση στους πολίτες χης 'Ενωσης όχε η δεεύρυνση συνεπάγεταε μόνον κόστος 
καε θυσίες.

13. Τα ανωτέρω κατέστησαν σαφή καε επεβεβαεώθηκαν από την ακρόαση χης 7ης Μαεου 
σχα πλαίσεα χης Επεχροπής Προϋπολογεσμών. Στην εν λόγω ακρόαση τονίσθηκε 
εξάλλου όχε η μέθοδος αξεολόγησης που θα υεοθεχηθεί πρέπεε να βασίζεχαε σε 
μεα δυναμεκή προσέγγεση, εφόσον η Ε.Ε. οφείλεε να αναπροσαδεορίσεε χες 
δομές χης καε οε ΧΚΑΕ ευρίσκονχαε σε πλήρες μεχαβαχεκό σχάδεο καε όχε, εν 
πάσεε περεπχώσεε δεν πρέπεε να βλέπουμε μόνον χο δημοσεονομεκό κόστος χης 
δεεύρυνσης, αλλά καε χο κόστος που συνεπάγεταε η δεαεώνεση μεας κατάστασης 
χωρίς δεεύρυνση. Αναφέρθηκε μάλεσχα ρηχά από εκπροσώπους των υποψηφίων προς 
ένταξη χωρών όχε δεν αποβλέπουν σχο να επωφεληθούν από τον κοενοχεκό 
προϋπολογεσμό, αλλά από χες νέες ευκαερίες που θα δημεουργηθούν.

14. Πρέπεε να παρατηρηθεί όχε δεν είναε μόνον η Ευρωπαϊκή ένωση που συμβάλλεε 
σχην προεχοεμασία των ΧΚΑΕ αν καε είναε σήμερα ο μεγαλύτερος χρηματοδότης 
χους. Πράγμαχε, στη δεάρκεεα χης περεόδου 1990-1994, η συνολεκή 
χρηματοδότηση που χορηγήθηκε από την Ε.Ε. καε χα κράτη μέλη χης ανέρχεχαε 
σε 38.745 εκαχ. ECU, ανχεπροσωπεύονχας χο 68% χης βοήθεεας που χορηγήθηκε 
από χες χώρες G-24. Οε δρασχηρεόχηχες χης BERD, εξάλλου, οε οποίες 
συνίσχανχαε σχην παροχή δανείων, στη συμμετοχή σχες χρηματοδοτούμενες 
επεχεερήσεες καε σχην παροχή εγγυήσεων, επεκενχρωμένες κατά προχεραεόχηχα 
στον χοπεκό εδεωχεκό τομέα παίζουν σημανχεκό ρόλο σχην προσπάθεεα 
αναδεάρθρωσης καε ανάπτυξης των οεκονομεών των χρηματοδοτούμενων 
οεκονομεών. Χρεεάζεχαε συνεπώς συχνονεσμένη δράση όλων των φορέων 
χρηματοδότησης, συμπερελαμβανομένης χης εθνεκής αποταμίευσης των εδίων των 
χρηματοδοτούμενων χωρών, προκεεμένου να επεχευχθεί χο καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα καε να ελαχεσχοποεηθεί η σπατάλη πόρων.

Πολεχεκή δεάσχαση χης δεεύρυνσης
15. Πρέπεε να σημεεωθεί όχε γενεκόχεροε γεωπολεχεκοί λόγοε επεβάλλουν την 

πρόσδεση των ΧΚΑΕ σχην Ε.Ε. Η δεεύρυνση αποτελεί παράγοντα ασφαλείας σχην 
περεοχή. Δεν πρέπεε να λησμονούμε όχε αποτελεί επίσης πολεχεκή "επανένωση" 
χης Ευρώπης καε όχε χα δημοκραχεκά κόμματα σχες ΧΚΑΕ περελαμβάνουν σχα 
προγράμμαχά χους ως βασεκό στόχο την υλοποίηση χης δεεύρυνσης. Συνεπώς η 
ευθύνη χης ένωσης είναε μεγάλη στη δεαχήρηση καε περαεχέρω προώθηση αυτού



του στόχου. Αυτό δεν σημαίνει, ότι. πρέπει, να υπάρξει μεα δι-εΰρυνση με 
οποι-οδήποτε τίμημα. Μεα δεεύρυνση βεαστεκή, χωρίς την απαετούμενη 
προετοιμασία, θα κενδύνευε αφενός, να μην συμμετάσχουν οι. νέες χώρες, γεα 
μεγάλο χρονεκό δεάστημα, στες κυρτότερες πολετεκές της άνωσης (διεύρυνση 
όχι. κατ'ουσίαν αλλά μόνον τύποες) και. αφετέρου, θα παρακώλυε τη λεετουργία 
της ενεαίας αγοράς με όλα τα συνεπαγόμενα μεεονεκτήματα. Μεα διεύρυνση 
αυτής της μορφής, θα είχε αρνητικές επεπτώσεες γεα όλη την ένωση και. με την 
επυφύλαξη της θεσμεκής ρύθμεσης σε θέματα λήψεως αποφάσεων θα μπορούσε 
επίσης να έχει. και. δεασπαστεκές συνέπει-ες.

16. Ασφαλώς μεα ομαδεκή (en bloc) ένταξη δεν είναε ρεαλεστεκή, εφόσον οι. 
υποψήφεες χώρες, παρουσιάζουν δι-αφορές στο επίπεδο καε τη δεάρθρωση των 
οεκονομεών τους. Από την άλλη πλευρά όμως το να τες παρακενήσουμε σε αγώνα 
ταχύτητας θα απέβαενε σε βάρος της σωστής προσαρμογής καε προετοεμασίας καε 
θα οδηγούσε ενδεχομένως σε σπατάλη καε μη ορθολογεκή χρησεμοποίηση πόρων.

17. Η ένωση οφείλεε συνεπώς να μην προκαλεί λανθασμένες ελπίδες στον τομέα 
αυτό, δεότε έτσε θα προσέφερε κακή υπηρεσία στη δεεύρυνση καε στην παγεωση 
των δημοκρατεκών πολετευμάτων στες υποψήφεες χώρες. Οφείλεε επίσης να 
εξασφαλίσεε την εμβάθυνση από την οποία η έδεα έχεε καε θα εξακολουθεί να 
έχεε ανάγκη. Επομένως, αυτό που πρωτίστως χρεεάζεταε είναε να παράσχεε τη 
βεβαεότητα, να εξασφαλίσεε με συγκεκρεμένες ενέργεεες ότε όλες οε υποψήφεες 
χώρες θα καταστούν μέλη της ένωσης την κατάλληλη στεγμή, μόλες δηλαδή 
εκπληρωθούν οε ελάχεστες πολετεκές καε οεκονομεκές προϋποθέσεες, δεότε 
μόνον τότε η ένταξή τους θα είναε αποτελεσματεκή καε επωφελής γεα όλα τα 
ενδεαφερόμενα μέρη. Μόνον έτσε θα εξακολουθήστε να υπάρχεε η έλξη που η 
ένωση ασκεί στες εν λόγω χώρες, θα δεατηρηθεί καε/ή θα ενεσχυθεί αφενός, 
ο πολετεκός καε αφετέρου, ο οεκονομεκός προσανατολεσμός τους προς αυτήν.

Ποεά στρατηγεκή γεα τη δεεύρυνση;
18. Απαετείταε ο ορεσμός σαφών κρετηρίων1 προκεεμένου να υπάρξεε εσότητα 

μεταχείρεσης όλων των υποψηφίων χωρών καε να υεοθετηθεί συγκεκρεμένη καε 
προσαρμοσμένη στες ανάγκες κάθε υποψήφεας χώρας προενταξεακή περίοδος που 
να έχεε ως βέβαια κατάληξη την ένταξη. Μεα τέτοεα προενταξεακή περίοδος 
συνεπάγεταε ασφαλώς δημοσεονομεκή προσπάθεεα το ύψος της οποίας θα 
εξαρτηθεί από το πόσο σύντομα θα γίνεε η προσχώρηση της ενδεαφερόμενης 
χώρας στην ένωση: η επίσπευση της ένταξης θα καταστήστε αναγκαία την 
επίτευξη των δεαρθρωτεκών μεταβολών σε μεκρότερο χρονεκό δεάστημα καε άρα 
θα απαετήσεε μεγαλύτερη δεάθεση πόρων. Είναε αναγκαίο πλέον να προχωρήσεε 
η ένωση σε επανακαθορεσμό των προτεραεοτήτων του προγράμματος PHARE, μέσω 
εξεεδίκευσης των δράσεών του καε επεκεντρώσεώς του κυρίως σε δράσεες 
δεαρθρωτεκού χαρακτήρα, θα μπορούσε, εφόσον κρενόταν αναγκαίο καε πρακτεκά 
εφαρμόσεμο, να δημεουργηθεε ένα νέο χρηματοδοτεκό μέσο αυτής της μορφής, 
αλλά να ληφθεί πρόνοεα ώστε ο πολλαπλασεασμός των χρηματοδοτεκών μέσων 
προενταξεακού χαρακτήρα να μην οδηγήσεε σε επεκαλύψεες καε να εξασφαλεσθεί 
ο κατάλληλος συντονεσμός. θα ήταν ενδεχομένως σκόπεμο να δημεουργηθεε ένα 
εεδεκό μεταενταξεακό χρηματοδοτεκό μέσο γεα τες εεδεκές ανάγκες είτε 
ορεσμένων νέων χωρών, που θα ετύγχανον εεδεκών μεταβατεκών ρυθμίσεων, είτε 
καε παλαεών κρατών μελών που θα αντεμετώπεζαν εεδεκά προβλήματα στη 
συνέχεεα της δεεύρυνσης.

Συνεργασία με άλλες χώρες

Η επίτευξη γεα παράδεεγμα ενός κατά κεφαλήν ΑΕΠ που να φθάνεε ένα 
επαρκές ποσοστό του μέσου κατά κεφαλήν κοενοτεκού ΑΕΠ, θα αποτελούσε 
ένδεεξη ότε οε ΧΚΑΕ που έχουν ολοκληρώσεε τες απαετούμενες δεαρθρωτεκές 
μεταβολές θα είναε σε θέση να ενταχθούν αποτελεσματεκά ως πλήρη μέλη 
στην ΕΕ.



19. Η Ευρωπαϊκή Ενωση φιλοδοξεί να παίξει πρωταρχικό ρόλο σχη διεθνή σκηνή. 
0 ρόλος αυχός προϋποθέτει εντατικοποίηση χης συνεργασίας με άλλες χώρες, 
ιδίως με τις χώρες χης Κοινότητας Ανεξαρτήτων Κραχών (ΚΑΚ) και τις χώρες 
χης Μεσογείου. Ειδικότερα με τις πρώχες εξ αυχών, επιβάλλεται η 
εξισορρόπηση χων σχέσων σχη συνέχεια χης διεύρυνσης προς τις ΧΚΑΕ, έτσι 
ώσχε η διεύρυνση να μην αποβεί από πολιτική άποψη παράγων 
αποσταθεροποίησης. Το πρόγραμμα TACIS 9α μπορούσε να συμβάλει προς χην 
κατεύθυνση αυχή.

20. Εξάλλου η ενθάρρυνση χης ενίσχυσης χων εμπορικών σχέσεων χων ΧΚΑΕ, χόσο 
μεχαξύ χους, όσο και. με τις χώρες χης ΚΑΚ, 9α διευκόλυνε χο άνοι-γμα χων 
οικονομιών χους και 9α ευνοούσε χη ανάπχυξη καλύχερων σχέσεων σχην περιοχή.

Δημοσιονομικές επιττχώσεις χης διεύρυνσης
21. Υπάρχουν καχ'αρχήν οι άμεσες δημοσιονομικές συνέπειες χης διεύρυνσης, οι 

οποίες αφορούν χρημαχοδόχηση προς χις ΧΚΑΕ, είχε σχα πλαίσια χης 
προεχοιμασίας χους για χην ένχαξη είχε μεχά χην ένχαξή χους σχην Ευρωπαϊκή 
Ενωση σχα πλαίσια ιδίως χων πολιχικών χης Ενωσης. Οι προαναφερθείσες σχην 
παράγραφο 9 εκχιμήσεις αποχελούν μέρος χων άμεσων αυχών συνεπειών. 
Επισημαίνεχαι όχι αυχό που έχει σημασία για χην παρούσα έκθεση δεν είναι 
ο επακριβής προσδιορισμός, αλλά ο ενχοπισμός χης χάξεως μεγέθους χου 
κόσχους χης διεύρυνσης, προκειμένου να συνεκχιμηθεί καχά χη λήψη αποφάσεων 
και να επιχρέψει χην υιοθέχηση χης αποχελεσμαχικόχερης σχραχηγικής. Από 
χην άποψη αυχή οι εκχιμήσεις αυχές είναι χρήσιμες. Είναι ευνόηχο όχι σχις 
άμεσες δημοσιονομικές συνέπειες περιλαμβάνονχαι και οι διοικηχικές δαπάνες 
που 9α προκόψουν και που συνδέονχαι με δαπάνες προσωπικού αλλά και με 
δαπάνες για κχιριακές εγκαχασχάσεις.

22. Δεν πρέπει επίσης να υποεκχιμώνχαι οι έμμεσες δημοσιονομικές συνέπειες χης 
διεύρυνσης. Εμμεσες συνέπειες 9α είναι για παράδειγμα οι δαπάνες που η 
Ενωση οφείλει να αναλάβει προκειμένου να ενισχύσει χη συνοχή και χη 
σύγκλιση χων σημερινών κραχών μελών, σχη συνέχεια ενδεχόμενων προσαρμογών 
σχις πολιχικές χης. Εμμεσες συνέπειες 9α αποχελούν επίσης οι δαπάνες που 
9α χρειασθεί να αναλάβει η Ενωση δημιουργώνχας νέες ή ενισχύονχας σημερινές 
πολιχικές, για παράδειγμα σχον χομέα καχαπολέμησης χης ανεργίας. Πράγμαχι, 
η επιθυμηχή οικονομική αναδιάρθρωση δεν 9α είναι δυναχόν να γίνει χωρίς 
σημανχική απελευθέρωση εργαχικού δυναμικού χο οποίο, σε ένα αρχικό 
μεχαβαχικό σχάδιο χουλάχισχον, δεν 9α μπορέσει να βρει πλήρη διέξοδο σε 
άλλους χομείς. Αυχό ισχύει ειδικόχερα για χην αναδιάρθρωση χου αγροχικού 
χομέα σε ορισμένες εκ χων ΧΚΑΕ. Είναι ευνόηχο όχι, υπό χις σημερινές 
χουλάχισχον συνθήκες από άποψη απασχόλησης, η Ενωση δεν 9α είναι σε 9έση 
να απορροφήσει χο πλεονάζον εργαχικό δυναμικό. Για χην ανχιμεχώπιση χου 
προβλήμαχος αυχού οφείλει από χώρα να αναπχύξει μια συνεπή, μακροπρόθεσμη 
σχραχηγική.

Συμπεράσματα
23. Η χρέχουσα δεκαετία αποτελεί για χην Ευρωπαϊκή Ενωση μια περίοδο 

αντιμετώπισης δύο μέγιστων πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων: χην 
δημιουργία χης Οικονομικής και νομισματικής Ενωσης με χις πολιτικές 
συνέπειές χης (εσωτερική πρόκληση) και χην προετοιμασία και/ή
πραγματοποίηση χης διεύρυνσής χης. Οι προκλήσεις όμως αυχές συμπίπτουν με 
μια περίοδο όπου η ίδια η Ενωση αντιμετωπίζει διαρθρωτικές δημοσιονομικές 
ανισορροπίες και υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η κατάσταση αυχή περιορίζει χα 
περιθώρια κινήσεών χης, πολύ δε περισσότερο εφόσον χο σημερινό σύστημα 
ιδίων πόρων δεν διέπεται από χην ευελιξία που 9α απαιτούσαν οι ανωτέρω 
φιλοδοξίες.



24. Ο εισηγητής ασπάζεται τους ανωτέρω στόχους της ένωσης. Συμφωνεί ότι. η 
δι-εόρυνση προς τις ΧΚΑΕ είναι, αναγκαία όχι. μόνο για οικονομικούς, αΧΧά 
κυρίως γι-α πολίτικους λόγους και. λόγους ασφαλείας. Δεν θεωρεί συνεπώς ότι 
η σημερινή ανεπάρκεια δημοσιονομικών πόρων πρέπει να θέσει υπό αμφισβήτηση 
την πραγματοποίησή της. Εκτιμά όμως ότι οι ενέργειες και οι αποφάσεις της 
ένωσης πρέπει να διέπονται από συνέπεια και οι φιλοδοξίες της πρέπει να 
συνοδεύονται από τα μέσα εκπλήρωσής τους. Πιστεύει συνεπώς ότι απαιτείται 
η διασφάλιση επαρκών πόρων. Αυτό που πρέπει να αποφευχθεί είναι μια μερική 
ένταξη, δηλαδή ένταξη με παρεκκλίσεις που θα συνεπάγονται τη μη ουσιαστική 
συμμετοχή των νέων χωρών μελών στις κύριες πολιτικές της ένωσης. Μια 
τέτοια προοπτική που θα υποβάθμιζε τη διεύρυνση, θα ήταν πολιτικά 
απαράδεκτη, θα περιέκλειε δυσκολίες διαχείρισης, θα παρακώλυε την 
αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα απομάκρυνε το 
ενδεχόμενο προσχώρησης των νέων κρατών μελών στην ΟΝΕ.

25. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι προτιμότερο να υιοθετηθεί μια ευέλικτη 
στρατηγική η οποία να βασίζεται:

α) στην υιοθέτηση μιας προενταξιακής περιόδου η οποία, για κάθε χώρα 
ξεχωριστά, θα προβλέπει διάρκεια προσαρμοσμένη στις ανάγκες της και θα 
έχει ως καταληκτική ημερομηνία την πλήρη ένταξη. Είναι ευνόητο ότι όσο 
συντομότερα γίνει η ένταξη μιας χώρας, τόσο μεγαλύτερες θα είναι κατά 
κανόνα οι ανάγκες της και συνεπώς μεγαλύτερη θα είναι και η 
χρηματοδότηση που θα απαιτηθεί.

β) στον καθορισμό σαφών κριτηρίων που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση 
συνδρομής των πολιτικών και οικονομικών προϋποθέσεων που ορίστηκαν από 
τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, θα πρέπει να τονισθεί ότι τα οικονομικά 
φαινόμενα είναι δυναμικά και επομένως και η αξιολόγηση των οικονομικών 
κριτηρίων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται δυναμικά προκειμένου να 
λαμβάνεται υπόψη η προσπάθεια και η πρόοδος που θα επιτελείται από κάθε 
υποψήφια χώρα.

γ) Οι ενδεχόμενες μεταβατικές ρυθμίσεις και παρεκκλίσεις να μην είναι 
γενικευμένες και να έχουν κατά το δυνατόν περιορισμένη χρονική 
διάρκεια.



Οι ποοοπτεκέο ένταΕηο των ΧΚΑΕ στην ΟΝΕ

1 . 0 προβληματεσμός που επεκρατεί σήμερα στους κόλπους της Ε.Ε. σχετεκά με την
ΟΝΕ, δεν επεκτείνεταε ακόμα στες υποψήφεες γεα ένταξη χώρες καε εεδεκότερα 
στες ΧΚΑΕ, εφόσον γεα τες χώρες αυτές η όλη προσπάθεεα επεκεντρώνεταε στο 
κόστος καε στες προϋποθέσεες ένταξης στην έδεα την Ε.Ε. καε άρα ο 
προβληματεσμός αφορά τη δυνατότητα καε το χρόνο πραγματοποίησης της 
δεεύρυνσης.

2. Ωστόσο, η προβληματεκή της δεεύρυνσης δεν πρέπεε να απομονώνεταε από την 
προβληματεκή της ΟΝΕ. Η ΟΝΕ, μόλες πραγματοποεηθεί, 9α αποτελεί, τμήμα του 
"κοενοτεκού κεκτημένου" καε συνεπώς Θα πρέπεε να γίνεε αποδεκτή ως "στόχος" 
από τα "νέα" κράτη μέλη, τα οποία καε Θα πρέπεε να αναλάβουν τη δέσμευση, 
ενόψεε της μελλοντεκής τους προσχώρησης στην ΟΝΕ, να ασκούν συνεπή προς τον 
εν λόγο στόχο οεκονομεκή πολετεκή. θα πρέπεε να σημεεωθεε ότε μετά την 
πλήρη ένταξή τους στην Ε.Ε. Θα συμπερεληφΘούν στες δεαδεκασίες του 
συντονεσμού της οεκονομεκής τους πολετεκής μέσω του μηχανεσμού της 
πολυμερούς εποπτείας καΘώς καε σε εκείνες γεα την ενίσχυση της 
δημοσεονομεκής πεεΘαρχίας εν αναφορά με τα δημοσεονομεκά ελλείμματα καε Θα 
λάβουν επίσης τα άλλα μέτρα που προβλέπεε η Συνθήκη γεα το δεύτερο στάδεο 
της ΟΝΕ.

3. Θα πρέπεε όμως να παρατηρηθεί ότε ακόμη καε σε χώρες όπου έχεε γίνεε 
σημαντεκή πρόοδος προς τη δημεουργεα μηχανεσμών καε θεσμών οεκονομίας της 
αγοράς (π.χ. Τσεχία), παραμένουν δυσκολίες, όσον αφορά εδεως τον πληθωρεσμό 
καε τα επετόκεα. 'Αλλωστε δεν πρέπεε να ξεχνούμε ότε πρέπεε να ολοκληρωθούν 
σε αρκετές χώρες σοβαρές δεαρθρωτεκές αλλαγές στον τραπεζεκό/πεστωτεκό τομέα 
καε στες εδεωτεκοποεήσεες.

4. Πάντως η αξεολόγηση των δυνατοτήτων εκπλήρωσης των κρετηρίων σύγκλεσης από 
τες εν λόγω χώρες δεν θα είχε νόημα αν εξεταζόταν απλώς καε μόνον στατεστεκά 
καε μέσα σε ένα στατεκό πλαίσεο. Αφενός, αν καε σε δεαφορετεκό βαθμό 
εκάστη, οε χώρες αυτές ευρίσκονταε σε μεταβατεκό στάδεο καε δεν έχουν 
ολοκληρώσεε την πορεία προς την οεκονομία της αγοράς με συνέπεεα τα 
στατεστεκά τους στοεχεία γεα δεάφορες οεκονομεκές παραμέτρους (πληθωρεσμός, 
επετόκεα, κλπ.) να μην είναε προς το παρόν τουλάχεστον απολύτως συγκρίσεμα 
σε σχέση με την Ε.Ε. (αλλά ούτε καε μεταξύ τους)1. Αφετέρου, μεα στατεστεκή 
ανάλυση θα μπορούσε να οδηγήσεε σε εσφαλμένες ερμηνείες. Λόγου χάρεν, το 
παράδεεγμα πολλών εκ των εν λόγω χωρών θα μπορούσε να δείξεε σαφώς ότε η 
εκπλήρωση των κρετηρίων αυτών καθ'εαυτών σήμερα δεν αποτελεί καε εγγύηση ότε 
μία συγκεκρεμένη χώρα Θα είναε σε θέση να εξακολουθήσεε να τα τηρεί δεαρκώς 
δεασφαλίζοντας την παραμονή της στην ΟΝΕ. Ιδεαίτερες αμφεβολίες γεννώνταε 
ως προς αυτό εφόσον δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οε δεαρθρωτεκές μεταρρυθμεσεες, 
δεν θα έχουν εεσαχθεί επαρκείς καε υγεείς οεκονομεκές καε νομεσματεκές 
πολετεκές καε δεν θα έχεε επετευχθεί ένα επαρκές επίπεδο πραγματεκής 
οεκονομεκής συγκλίσεως.

5. Επομένως η εκπλήρωση από τες εν λόγω χώρες των κρετηρίων σύγκλεσης, που 
ούτως ή άλλως δεν είναε κρετήρεα εντάξεως, δεν πρέπεε να αποτελεί από τώρα 
"άμεσο", αλλά "έμμεσο" στόχο καε η προτεραεότητα πρέπεε να εστεασθεί στην 
προσπάθεεα οεκονομεκής ανόρθωσης καε στη μείωση των δεαφορών σε σχέση με την 
Ε.Ε. Θα πρέπεε να επεδεωχθεί γεα παράδεεγμα η επίτευξη ενός κατά κεφαλήν

Συνεπώς η ανάγνωση των στοεχεέων που παρατίθενταε στους πίνακες πρέπεε 
να γίνεταε υπό την επεφύλαξη των παρατηρήσεων της παρούσης παραγράφου, 
εεδεκότερα όσον αφορά το δημόσεο χρέος.



ΑΕΠ επαρκούς (ως ποσοστού του μέσου κατά κεφαλήν κοενοτι-κού ΑΕΠ) γι,α την 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής ένταξής τους ως πλήρων μελών.

Ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τυμές

1993 1994 1995
Βουλγαρία - 2.4 1 .4 2.6
Δημ. Τσεχίας 0.0 2.6 4.8
Εσθονία - 8.5 - 2.7 2.9
Ουγγαρία - 0.8 2.9 1 .5
Λεττονία - 15.0 0.6 -1.5
Λυθουανία - 30.4 1 .0 2.8
Πολωνία - 3.8 5.2 7.0
Ρουμανία 1 .5 3.9 6.9
Σλοβακία - 4.0 4.8 7.4
Σλοβενία 1 .3 5.3 3.5
ΕΕ-15 (1) - 0.6 2.8 2.5

Πηγή: European Economy, Supplement C, Economic Reform Monitor, No. 2, July
1996
European Economy, Supplement A, Economic trends, No. 5-6, May-June 1996

Ποσοστό ανεργίας

1993 1994 1995
Βουλγαρία 15.9 12.9 11.4
Δημ. Τσεχίας 3.0 3.2 3.0
Εσθονία 3.9 4.5 4.1
Ουγγαρία 11.3 10.1 9.5
Λεττονία 5.3 6.5 6.1
Λιθουανία 4.4 3.8 7.3
Πολωνία 16.4 16.0 14.9
Ρουμανία 10.2 10.9 9.3
Σλοβακία 14.4 14.6 13.1
Σλοβενία 15.4 14.2 14.5
EE-15 (1) 10.9 11.3 10.9

Πηγή: European Economy, Supplement C, Economic Reform Monitor, No. 2, July
1996

1̂ ·* European Economy, Supplement A, Economic trends, No. 5-6, May-June 1996



Πληθωρι-σμός (Δείκτης τι,μόν καταναλωτού)

1993 1994 1995
Βουλγαρία 73.0 96.1 62.2
Δημ. Τσεχίας 21.0 10.0 9.1
Εσθονία 89.8 47.7 29.0
Ουγγαρία 22.5 19.1 28.5
Λεχχονία 109.1 35.9 23.1
Λυθουανία 188.7 45.1 35.7
Πολωνία 35.3 33.2 27.8
Ρουμανία 256.1 137.0 33.3
Σλοβακία 25.1 13.8 7.2
Σλοβενία 32.3 19.8 12.6
ΕΕ-15 (1) 4.1 3.2 3.0

Πηγή: European Economy, Supplement C, Economic Reform Monitor, No. 2, July
1996
European Economy, Supplement A, Economic trends, No. 5-6, May-June 1996

Δημοσχονομχκό Ελλεχμμα ή Πλεόνασμα (% ΑΕΠ)

1993 1994 1995
Βουλγαρία - 15.7 - 6.6 - 7.2
Δημ. Τσεχίας 0.8 1 .0 0.6
Εσθονία 0.2 0.0 0.3
Ουγγαρία - 5.5 - 8.3 - 6.5
Λεχχονία 1 .0 - 2.0 - 4.0
Λιθουανία 1 .1 - 3.0 - 2.5
Πολωνία - 2.8 - 2.8 - 2.7
Ρουμανία - 0.1 - 4.3 - 3.3
Σλοβακία - 7.5 - 3.1 -1.7
Σλοβενία 0.3 - 0.2 - 0.4

ΕΕ-15 (1) -6.2 -5.5 -5.0

Πηγή:
(1)

European Economy, Supplement C, Economic Reform Monitor 
1996
European Economy, Supplement A, Economic trends, No. 5-6,

, No. 2, July 

May-June 1996



Κατάσταση χρέους (% ΑΕΠ)*

1993 1994 Ιούντος 1995
Βουλγαρία 124.0 111.0 82.0
Δημ. Τσεχίας 27.4 29.6 33.4
Εσθονία 8.6 6.5 6.2
Ουγγαρία 66.6 69.5 77.1
Λεττονία 10.0 10.0 9.0
Λτθουανία 9.8 7.5 7.2
Πολωνία 52.7 43.3 39.1(1)
Ρουμανία 16.9 16.3 16.0
Σλοβακία 30.6 31 .7 34.4
Σλοβενία 15.5 16.5 14.7
ΕΕ-15 (2) 66.2 68.2 71.2<3)

European Economy, Supplement A, Economic trends, No. 2, February 1996 
ΙούΧτος 1995
European Economy, Supplement A, Economic trends, No. 5-6, May-June 1996 
1995
Γτα ττς XKAE πρόκεττατ γτα το μετατρέψι,μο ακαθάρτστο εξωτερυκό χρέος. 
Οσον αφορά την Ε.Ε. το χρέος ορίζεται, σύμφωνα με τον Κανοντσμό 3605/93 
γτα τη δταδτκασί,α υπερβολτκών ελλετμμάτων.



Εκτίμηση χου κόστους της δεεύρυνσης προς ορεσμένες χώρες της Κεντρεκής καε 
Ανατολεκής Ευρώπης - Προϋπολογεσμός 2000

1 . Το κόστος της δεεύρυνσης από άποψη προϋπολογεσμού, εστεάζεταε κυρίως, όχε 
όμως αποκλεεστεκά, στον αγροτεκό τομέα καε το δεαρθρωτεκό τομέα1 . Οε δύο 
αυτοί τομείς απορροφούν σήμερα το κύρεο τμήμα του προϋπολογεσμού της 
'Ενωσης. Εάν λοεπόν εξακολουθήσουν να λεετουργοΰν καε μετά τη δεεύρυνση υπό 
τη σημερενή τους μορφή είναε ευνόητο ότε το κόστος της δεεύρυνσης 9α είναε 
μεγάλο καε η χρημοτοδότηση που θα απαετηθεί σημαντεκή, υπερβαίνουσα τες 
δυνατότητες που παρέχονταε από τες σημερενές δημοσεονομεκές προοπτεκές.

2. Είναε πάντως δύσκολο να γίνεε ακρεβής ποσοτεκή εκτίμηση του δημοσεονομεκού 
κόστους δεότε υπάρχουν πολλοί αβέβαεοε παράγοντες, εδίως ως προς τη 
μελλοντεκή εξέλεξη της ΚΑΠ καε συνεπώς της παραγωγής καε των τεμών στες 
χώρες της σημερενής 'Ενωσης, αλλά καε στες ΧΚΑΕ, καθώς καε ως προς τη μορφή 
των δεαρθρωτεκών ταμείων μετά το 1999 καε την απορροφητεκή εκανότητα των 
ανωτ έ ρω χωρών.

3. Είναε συνεπώς εύλογο να υπάρχουν αποκλίνουσες εκτεμήσεες του κόστους της 
δεεύρυνσης εφόσον οε αντίστοεχες μελέτες που έχουν γίνεε βασίζονταε σε 
δεαφορετεκές μεταξύ τους υποθέσεες καε πρέπεε να θεωρούνταε ότε παρέχουν 
απλώς μεα πρώτη προσέγγεση της τάξεως μεγέθους των δημοσεονομεκών επεπτώσεων 
της δεεύρυνσης.

4. Από την πλευρά μας θεωρήσαμε χρήσεμο να παρουσεάσουμε λεπτομερέστερα 
στοεχεία γεα περεορεσμένο αρεθμό χωρών, αντεπροσωπευτεκών κατά κάποεο τρόπο 
χρεών ομάδων χωρών: μία βαλτεκή χώρα (Εσθονία), μία βαλκανεκή (Βουλγαρία) 
καε δύο χώρες Visegrad (Πολωνία, Τσεχία) που παρουσεάζουν δεαφορετεκές 
δομές, εδίως στον αγροτεκό τομέα. Πρόκεεταε γεα μεα απλουστευμένη, 
παρουσίαση η οποία βασίζεταε στην υπόθεση ότε δεν θα υπάρξεε αλλαγή στην ΚΑΠ 
μέχρε το 2000 καε στην υπόθεση ότε θα εξακολουθήσουν να εσχύουν οε κανόνες 
που δεέπουν τα δεαρθρωτεκά ταμεία. Τηρήθηκε η υπόθεση ότε η ετήσεα αύξηση 
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 1995 καε 2000 θα είναε 2% γεα τες χώρες της Ε.Ε. 
καε περίπου 5-5%2 γεα τες ΧΚΑΕ. Επεπλέον η μέση ακαθάρεστη συμμετοχή των 
ΧΚΑΕ στον προϋπολογεσμό της Ε.Ε. θεωρήθηκε ότε θα είναε περίπου 1,23%.

5. Το κόστος που προκύπτεε φαίνεταε να είναε μεγαλύτερο στο δεαρθρωτεκό τομέα 
(δεπλάσεο σε σχέση με τον αγροτεκό) αλλά δεδομένης της αρχεκά τουλάχεστον 
περεορεσμένης απορροφητεκής εκανότητας των υπό συζήτηση χωρών αυτή η 
δεαπίστωση δεν πρέπεε να θεωρείταε ως ρεαλεστεκή. Το συνολεκό κόστος γεα 
τες τέσσερες χώρες, συμπερελαμβανομένων καε των λοεπών πολετεκών, ανέρχεταε 
σε 12 δεσεκ. περίπου, δηλαδή σε αύξηση 12,49% του προϋπολογεσμού της 'Ενωσης 
(χωρίς αλλαγή των σημερενών δημοσεονομεκών προοπτεκών). Λόγω των στατεκών 
υποθέσεων στες οποίες βασίζεταε η ανάλυση, τα δεδομένα των πενάκων πρέπεε

Στα πλαίσεα του παρόντος παραρτήματος δεν λαμβάνονταε υπόψη οε 
δεοεκητεκές δαπάνες.

θα πρέπεε να σημεεωθεί πάντως ότε παρά τες υπάρχουσες, τουλάχεστον γεα 
το άμεσο μέλλον, καλές οεκονομεκές προοπτεκές στες περεσσότερες από τες 
ΧΚΑΕ, οε σημερενοί ρυθμοί ανάπτυξης μπορεί να σταθεροποεηθούν καε ακόμη 
καε να μεεωθούν. Από την άποψη αυτή οε ανωτέρω αναφερόμενοε ρυθμοί 
μπορεί να είναε υπερβολεκοί.



να εξετάζονται, με επιφύλαξη και. να θεωρηθούν μάλλον ως ένδειξη του μεγεστου 
ύψους του δημοσωονομι-κοϋ κόστους που Θα προκόψει, αν υποθέσουμε ότι. η ένταξη 
των επυλεγέντων χωρών θα γίνει. το 2000.

Π λ η θ υ σ μ ό ς  
σε εκατ.*

Κατά κ ε φ α λ ή ν  ΑΕΠ σε 
τ ρ έ χ ο υ σ ε ς  τεμές σε 
E C U λ '' (1994)

Κατά κ ε φ α λ ή ν  ΑΕΠ 
ως π ο σ ο σ τ ό  της 
ΕΕ-15 (1994)

Α π α σ χ ό λ η σ η  στη 
γεωργία ( π ο σ ο σ τ ό  επί 
του α π α σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο υ  
δυν α μ ε κ ο ύ ) *

Ε σ θ ο ν ί α 1.6 2 3 8 9 . 8 12. 5 8.2
Π ο λ ω ν ί α 38.0 2042.0 14.3 25.6
Δημ. Τ σ ε χ ί α 10.0 2 7 1 1 . 8 16.3 5.6
Β ο υ λ γ α ρ ί α 9.0 1059.3 6.3 21.2

m m I en 3 6 8.0 16668 (2 ) 6.0

Ο)
(2)

EUROSTAT
Από μετατροπή σε ECU στουχείωντης Δεεθνούς Τραπέζης διαθέσιμων σε δολλάρυα 
European Economy, No. 60/1995

Εκτίμηση του κόστους - Προϋπολογισμός 2000

Δα π ά ν ε ς Σ υνεεσφορά 
στα έσοδα

Καθ α ρ ή
θέσ η

ΚΑΠ σε 
εκατ. ECU

Δ ε α ρ θ ρ ω τ ε κ ά  
Τ α μ ε ί α  σε 
εκατ. ECU

Α λ λ ε ς
π ο λ ε τ ε κ έ ς  σε 
εκατ. ECU

Σ ύ ν ο λ ο  σε 
εκατ. ECU

Σύνολο σε 
εκατ. ECU

Σ ύ ν ο λ ο  σε 
εκατ. ECU

Εσ θ ο ν ί α 198 351 17 566 86 478
Π ο λ ω ν ί α 3290 6480 327 10097 1608 8489
Δημ. Τ σ ε χ ί α ς 904 1625 136 2665 669 1996
Β ο υ λ γ α ρ ί α 417 835 33 1285 161 1124
Μ ε ρ υ κ ό  σ ύ ν ο λ ο 4809 9291 513 14613 2524 12089

% Ε. Ε . - 1 5 4.96 9.60 0. 53 15.09 2.60 12.49

Ε . Ε . - 1 5 42997 34000 19778 96775 96775

% Ε . Ε . - 1 5 44.40 35.10 20. 50 100 100

Πηγές: The Vienna Institute for Comparative Economics Studies
EUROSTAT
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13 Σεπτεμβρίου 1996

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετυκά με τη χρηματοδότηση της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Επυτροπή Προϋπολογοσμών

Εισηγητής: ο κ. Ευθύμοος Χριστοδούλου



Α.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

έχοντας υπόψη:

τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Κοπεγχάγης στες 21-22 Ιουνίου
1993, της Κερκύρας στες 24-25 Ιουνίου 1994, του έσσεν στες 9-10 Δεκεμβρίου
1994, των Καννών στες 25-27 Ιουνίου 1995 καε της Μαδρίτης στες 15-16 
Δεκεμβρίου 1995,

το ψήφεσμά του της 17 Απρελεου 1996 γεα τη τη Λευκή Βίβλο της Επετροπής 
"Προετοεμασία των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρεκής καε Ανατολεκής Ευρώπης 
γεα την ένταξή τους στην εσωτερεκή αγορά της ένωσης"(ΟΟΜ(95)01 63,

την ακρόαση της Επετροπής Προϋπολογεσμών στες 7 Μαΐ,ου 1996,

τες αετήσεες προσχώρησης που έχουν ήδη υποβληθεί,

εκτεμώντας:

Α. ότε η επέκταση της Ευρωπαϊκής ένωσης αποτελεί πολετεκή επεταγή η οποία 
ορεξεταε στο άρθρο Α της Συνθήκης ως "δεαδεκασία μεας δεαρκώς στενότερης 
ένωσης των λαών της Ευρώπης ..." καε ότε το άρθρο Ξ των τελεκών δεατάξεων 
προβλέπεε ότε "κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ξητήσεε να γίνεε μέλος της 
ένωσης",

Β. ότε η δεεύρυνση της ένωσης θα έχεε σημαντεκές, δημοσεονομεκές καε
οεκονομεκές συνέπεεες άμεσα καε μεσοπρόθεσμα, οε οποίες δεν έχουν ακόμη 
επαρκώς εκτεμηθεί,

Γ. ότε γεα τες δεαπραγματεύσεες ένταξης των υποψηφίων χωρών θα πρέπεε να
ληφθοΰν υπόψη οε προϋποθέσεες που καθορίστηκαν από τα Ευρωπαϊκά Συμβοώλεα 
καε οε σχέσεες που δεαμορφώθηκαν έκτοτε με τες υποψήφεες χώρες,

Δ. ότε μεταξύ των προϋποθέσεων αυτών, υπογραμμεξεταε η προσαρμογή των
οεκονομεών των υποψηφίων προς ένταξη χωρών προς την οεκονομία της αγοράς καε 
συνεπώς η αναγκαία επίτευξη προόδου που καλύπτεε όλο το φάσμα των 
οεκονομεκών, χρηματοπεστωτεκών καε κοενωνεκών δραστηρεοτήτων,

Ε. ότε εν προκεεμένω καθορεστεκό παράγοντα επετυχίας της δεεύρυνσης αποτελούν 
περεσσότερο οε δεαρθρωτεκές μεταρρυθμίσεες όπως η απελευθέρωση τεμών, η 
εδεωτεκοποίηση ή ο εκσυγχρονεσμός του κρατεκού μηχανεσμού, παρά το επίπεδο 
του ΑΕΠ,

ΣΤ. ότε η προσχώρηση της Κύπρου καε της Μάλτας, λόγω της οεκονομεκής ανάπτυξης 
των χωρών αυτών καε του βαθμού εκπλήρωσης των απαετούμενων προϋποθέσεων, δεν 
θα επηρεάσεε αρνητεκά τα μακροοεκονομεκά μεγέθη της ένωσης καε δεν θα 
δημεουργήσεε προβλήματα οεκονομεκής ή δημοσεονομεκής φύσεως· ότε γεα το λόγο 
αυτό η παρούσα έκθεση δεν εξετάξεε τες επεπτώσεες της δεεύρυνσης προς τες 
χώρες αυτές,

Ζ. ότε στην περίπτωση των 10 χωρών της Κεντρεκής καε Ανατολεκής Ευρώπης (ΧΚΑΕ- 
10) η κατάσταση είναε δεαφορετεκή λόγω της σχετεκά πρόσφατης έναρξης της 
δεαδεκασίας μετάβασης των χωρών αυτών προς την οεκονομία της ελεύθερης 
αγοράς, του χαμηλού, σε σχέση με την ένωση, επεπέδου οεκονομεκής ανάπτυξης 
καε της ανάγκης γεα περαετέρω ενίσχυση της μακροοεκονομεκής σταθεροποίησης,



Η. όχι, η σημερενή κατανομή των πεστώσεων γεα τες πολετεκές που χρηματοδοτεί, ή 
συγχρηματοδοχεί ο κοενοτεκός προϋπολογεσμός, με βάση τα στοεχεία του 
οεκονομεκού έτους 1996, φαίνεται, να ευνοεί, σε σχέση με την οεκονομεκή δομή 
των υποψηφίων χωρών, μεα ποσοτεκή αντεμεχώπεση εες βάρος μεας ποεοτεκής 
προσέγγεσης στηρεξόμενης στες μεταρρύθμισεες καε τες συνθήκες ένταξης,

θ. όχε στο μέτρο που θα συνεχεζεταε η προσαρμογή των οεκονομεών των εν λόγω 
χωρών, θα αυξάνεταε η παραγωγεκή τους εκανότητα, εδεως στον αγροτεκό τομέα 
ο οποίος, στες περεσσότερες από αυτές, κατέχεε σημαντεκή θέση από άποψη 
παραγωγής καε απασχόλησης,

I. ότε οε επεπτώσεες στην Κοενή Γεωργεκή Πολετεκή (ΚΓΠ) θα είναε μεγάλες καε 
το δημοσεονομεκό βάρος που θα προκυψεε θα είναε σημαντεκό αν δεν 
πραγματοποεηθούν έγκαερα οε κατάλληλες προσαρμογές στην ΚΓΠ ή εάν οε 
μεταβατεκές περίοδοε δεν είναε επαρκώς μεγάλες,

Κ. ότε το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των ΧΚΑΕ-10 είναε κατά πολύ χαμηλότερο από το 
μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε.-15· ότε η κατάσταση αυτή δεν αναμένεχαε να 
αλλάξεε τουλάχεσχον μεσοπρόθεσμα· όχε οε εν λόγω χώρες θα έχουν ανάγκη 
δεαρθρωτεκής στήρεξης καε ότε, υπό τη σημερενή τουλάχεσχον μορφή των 
εσχυόντων κανόνων, θα είναε επελέξεμες γεα χρηματοδότηση από τα Δεαρθρωτεκά 
Ταμεία καε το Ταμείο Συνοχής,

ΚΑ. ότε η χρηματοοεκονομεκή συμβολή της άνωσης γεα την οεκονομεκή ανόρθωση των 
υποψηφίων προς ένταξη χωρών πρέπεε να είναε συμπληρωματεκή των προσπαθεεών 
μείωσης των περεφερεεακών καε δεαρθρωτεκών ανεσοτήτων ανάμεσα στα σημερενά 
κράτη μέλη της,

ΚΒ. ότε η προετοεμασεα των ΧΚΑΕ-10 γεα την πλήρη συμμετοχή τους στες 
χρηματοδοτούμενες καε μη πολεχεκές της Ευρωπαϊκής Ενωσης προϋποθέτεε 
προενταξεακή περίοδο που θα βασεξεταε στες έδεες γενεκές αρχές, αλλά θα 
είναε προσαρμοσμένη ως προς τη δεάρκεεα καε τες εεδεκότερες ρυθμίσεες στες 
ανάγκες των επί μέρους χωρών, θα συνοδεύεταε από πρόσθετες δημοσεονομεκές 
δαπάνες καε θα συνεπάγεταε τη βεβαεότητα της ένταξης,

ΚΓ. όχε πρέπεε να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη πολλών χρηματοδοτεκών πηγών καε μέσων· 
ότε προκεεμένου να εξασφαλεσθεί η βέλτεστη απόδοση καε η δεαφάνεεα των 
δεατεθέμενων πόρων θα πρέπεε να υπογραμμεσθεί ότε οε υποψήφεες χώρες, 
ανεξάρτητα από τη θέλησή τους να συμμετάσχουν, έχουν περεορεσμένες 
δυνατότητες να συμβάλουν στη χρηματοδότησή τους, ότε πρέπεε να ενεσχυθεί ο 
συνχονεσμός των χρηματοδοτεκών πηγών (Ε.Ε., κράτη μέλη, άλλοε δεεθνείς 
οργανεσμοί καε χρηματοπεστωτεκά εδρύματα) καθώς καε ότε υπάρχεε ανάγκη 
συγκεκρεμένων συνοδευτεκών μέτρων πρόληψης καε καταπολέμησης της απάτης,

ΚΔ. ότε η δεεύρυνση της Ενωσης πρέπεε να πραγματοποεείταε παράλληλα με την 
εμβάθυνσή της προκεεμένου να εξασφαλεσθεί ότε η αποτελεσματεκή λεετουργία 
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης δεν θα εξασθενεσεε από την ενδεχόμενη είσοδο νέων 
κρατών μελών,

ΚΕ. ότε προς το παρόν τουλάχεσχον δεν τίθεταε θέμα δεεύρυνσης προς χώρες της 
ΚΑΚ, πλην όμως επεβάλλεταε η δεατήρηση καε, εε δυνατόν, η βελτίωση καε ο 
επαναπροσδεορεσμός των σχέσεων με τες χώρες αυτές,

1 . θεωρεί ότε η δέσμευση της Ενωσης γεα δεεύρυνση αποτελεί γεωπολετεκή ανάγκη, 
εστορεκή ευκαερία καε συνάμα μέγεστη οεκονομεκή καε δημοσεονομεκή πρόκληση. 
Συνεπώς οε αναλύσεες σχετεκά με το κόστος καε τες δημοσεονομεκές συνέπεεες 
της δεεύρυνσης δεν πρέπεε να επηρεάσουν την πραγματοποίησή της, αλλά 
απεναντίας να δεαφωχίσουν το όλο θέμα καε να επετρέψουν την υεοθέτηση της 
προσφορότερης καε αποτελεσματεκότερης στρατηγεκής·



2. υπογραμμίζει. για τους λόγους αυτούς την ανάγκη συνέπειας μεταξύ πολιτικών 
στόχων και. οικονομικών μέσων και. συνεπώς την ανάγκη εξασφάλι-σης των 
καλύτερων δυνατών συνθηκών ένταξης, για να ελαχιστοποιηθούν οι. αρνητικές 
συνέπειες στους επί μέρους τομείς, ακόμη και. εντός της Ε.Ε. ·

3. υπενθυμίζει, ότι. στις προϋποθέσεις ένταξης περιλαμβάνονται η λειτουργία μιας 
βιώσιμης οικονομίας της αγοράς, η ικανότητα αντιμετώπισης της ανταγωνιστικής 
πίεσης, παράγοντες που συνεπάγονται, την ικανότητα των υποψηφίων χωρών να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις πλήρους κράτους μέλους και. κυρίως να 
αποδεχθούν τους στόχους της οικονομικής και. νομισματικής άνωσης ·

4. διαπιστώνει ότι, όσον αφορά τη μετάβαση προς την οικονομία της αγοράς, οι. 
υποψήφιες χώρες έχουν πραγματοποιήσει, προόδους χάρις στη σταδι-ακή υι-οθέτηση 
κανόνων που προάγουν τον ελεύθερο ανταγωνι-σμό, την απελευθέρωση του εμπορίου 
και. των συναλλαγματικών ρυθμίσεων·

5. επισημαίνει, ωστόσο την ανάγκη συνέχι-σης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων όσον 
αφορά την ιδιωτικοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων, τον επαναπροσδιορισμό του 
δημοσίου τομέα και ιδίως τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος· 
τονίζει ότι, στις περισσότερες χώρες, οι εν λόγω αλλαγές θα απαιτήσουν πολύ 
χρόνο, νομοθετική στήριξη και κινητοποίηση σημαντικών κεφαλαίων·

6. καλεί στο πλαίσιο αυτό τις υποψήφιες χώρες να εντείνουν τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν και να εξασφαλίσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 
ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προκειμένου αυτή να συμμετέχει 
αποτελεσματικά στη διαδικασία της οικονομικής βελτίωσης·

7. κρίνει ότι η εν λόγω διεύρυνση θα αποτελέσει πρόκληση για την ΚΓΠ, δεδομένου 
ότι η γεωργία στις εν λόγω χώρες αποτελεί σημαντικό τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας· πράγματι, στις ΧΚΑΕ-10 κατά μέσο όρο, περισσότερο από το 25% 
του ενεργού πληθυσμού απασχολείται στη γεωργία και παράγει περίπου το 8% του 
ΑΕΠ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε.-15 είναι 6% και 2,5%·

8. διαπιστώνει ότι οι τωρινές τιμές γεωργικών προϊόντων στις ΧΚΑΕ-10 είναι 
χαμηλότερες εκείνων της Ε.Ε.-15· ότι σε πολλές από τις χώρες αυτές οι 
δαπάνες για τα τρόφιμα αποτελούν σημαντικό τμήμα των οικογενειακών 
προϋπολογισμών· ότι η ενδεχόμενη απότομη αύξηση των τιμών υπονομεύει τη ροπή 
προς αποταμίευση και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο δημιουργίας σοβαρών 
κοινωνικών προβλημάτων·

9. σημειώνει ότι οι ενισχύσεις που παρέχονται σήμερα προς τον αγροτικό τομέα 
στις εν λόγω χώρες είναι μικρότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες της ΚΓΠ· 
κρίνει συνεπώς ότι τυχόν εφαρμογή των σημερινών ρυθμίσεων της ΚΓΠ προς τις 
χώρες αυτές θα αυξήσει τη γεωργική παραγωγή, απελευθερώνοντας την παραγωγική 
ικανότητα, και θα συμβάλει στη δημιουργία μεγάλων αποθεμάτων γεωργικών 
προϊόντων·

10. παρατηρεί ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων των 
διαφόρων αναλύσεων σχετικά με το κόστος της διεύρυνσης στο γεωργικό τομέα· 
ότι οι διαφορές αυτές οφείλονται στις υποθέσεις που χρησιμοποιούνται όσον 
αφορά την εξέλιξη της παραγωγής στις υπό ένταξη χώρες και στο χρονικό 
ορίζοντα που λαμβάνεται υπόψη· ότι υπό τις πλέον συντηρητικές εκτιμήσεις η 
επιβάρυνση του κοινοτικού προϋπολογισμού, για το σύνολο των ΧΚΑΕ-10, 
εκτιμάται τουλάχιστον σε 12 δισεκατομμύρια ECU ετησίως (χρονικός ορίζοντας 
2 0 1 0 ) ·

11. επισημαίνει εξάλλου ότι ο επιβεβλημένος εκσυγχρονισμός στο γεωργικό τομέα 
θα απελευθερώσει εργατικό δυναμικό, που δεν είναι δυνατόν να απασχοληθεί 
επωφελώς σε άλλες εργασίες, το οποίο, βραχυπρόθεσμα/μεσοπρόθεσμα, δεν θα 
μπορέσει να εξεύρει επαρκή εργασία σε άλλους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας· εφιστά λοιπόν την προσοχή στο πρόβλημα ανεργίας που θα



προκύψεο στος εν λόγω χώρες και. στος περοοροσμένες δυνατότητες των σημερονών 
κρατών μελών γοα την απορρόφηση του πλεονάζοντος εργατοκού δυναμοκού·

11α. κρίνεο ότο μοα μεταρρύθμοση της Κοονής Αγροτοκής Πολοτοκής, απαραίτητη 
άλλωστε ανεξαρτήτως της διεύρυνσης, πρέπει, να τεόνεο προς τη σταδοακή 
προσαρμογή των τομών προς τος δοεθνεός τομές των αγροτοκών προϊόντων· θεωρεί, 
ότο μοα τέτοοα εξέλοξη θα μεοώσεο το δημοσοονομοκό κόστος της δοεύρυνσης 
στον αγροτοκό τομέα καθώς καο το κοονωνοκό κόστος στος υπό ένταξη χώρες, θα 
πρέπεο όμως να συνοδευθεό από μέτρα που να περοορόσουν τος 
βραχυμεσοπρόθεσμες αρνητοκές συνέπεοες εντός της σημερονής 'Ενωσης, όπως 
π.χ. άμεσες εοσοδηματοκές ενοσχΰσεος κ.λ.π.·

12. υπενθυμόζεο ότο, το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των ΧΚΑΕ-10 είναο σήμερα 13% του 
μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε.-15 (εάν οο εκτομήσεος βασοσθούν στην 
αγοραστοκή δύναμη, το εν λόγω ποσοστό ανέρχεταο στο 20%). Η δοαφορά από το 
μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της άνωσης παραμένεο λοοπόν πολύ υψηλή καο θα 
χρεοασθούν πολλά χρόνοα καο υψηλά ποσοστά ανάπτυξης γοα την ουσοαστοκή 
μεόωση της δοαφοράς αυτής·

12α. παρατηρεί, ότο ο Κανονοσμός-πλαόσοο γοα τα δοαρθρωτοκά ταμεόα καο ο 
Κανονοσμός γοα την ίδρυση του ταμεόου συνοχής προβλέπεταο να αποτελέσουν το 
αντοκεόμενο επανεξέτασης από το Συμβούλοο, κατόπον προτάσεως της Εποτροπής, 
προν από το τέλος του 1999 καο σημεοώνεο ότο, παρά τος σημαντοκές δοαφορές 
μεταξύ των κατ'οδόαν ΧΚΑΕ-10, εάν δοατηρηθούν οο σημερονές ρυθμόσεος περί, 
επολεξομότητας, όλες οο χώρες αυτές Θα εόναο επολέξομες καο γοα τα δύο 
Ταμεία·

13. σημεοώνεο ότο μοα απλή στατοστοκή προβολή των δεδομένων που εφαρμόξονταο στα 
σημερονά κράτη μέλη οδηγεό σε πρόσθετες δημοσοονομοκές δαπάνες που 
προσεγγίζουν τα 40 δοσεκατομμώροα ECU ετησοως· παρατηρεί όμως ότο οο 
αντόστοοχοο υπολογοσμοί βασόζονταο στην υπόθεση ότο τα στατοστοκά στοοχεόα 
στος υποψήφοες προς ένταξη χώρες είναο συγκρίσομα προς τα αντόστοοχα της 
Ευρωπαϊκής άνωσης, ότο το ύψος των δημοσοονομοκών μεταβοβάσεων οσοδυναμεί 
προς τος προβλεπόμενες γοα το έτος 1999 κατά κεφαλήν μεταβοβάσεος προς το 
λογότερο σήμερα εύπορο κράτος μέλος της Ε.Ε.-15 καο, εποπλέον, δεν λαμβάνουν 
υπόψη την περοοροσμένη απορροφητοκή τους οκανότητα, ως ποσοστό του ΑΕΠ τους, 
στην αρχοκή τουλάχοστον περίοδο ένταξή τους· φρονεί συνεπώς ότο πρόκεοταο 
γοα μη ρεαλοστοκές εκτομήσεος. Κρίνεο επομένως ότο πρέπεο να υοοθετηθεί μοα 
περοσσότερο ρεαλοστοκή προσέγγοση καο το ύψος της χρηματοδότησης των νέων 
χωρών από τα δοαρθρωτοκά ταμεία πρέπεο να είναο προσαρμοσμένο στην 
απορροφητοκή οκανότητα καο στη δυνατότητα που θα έχουν οο χρηματοδοτούμενες 
χώρες να κονητοποοήσουν ίδοους πόρους·

13α. μοα τέτοοα προσέγγοση, σύμφωνα με στοοχεόα της Ευρωπαϊκής Εποτροπής (αν 
ληφθεί υπόψη ότο οο ποστώσεος δοαρθρωτοκού τομέα το 1999 θα αντοπροσωπεύουν 
ποσοστό 0,46% του ΑΕΠ της Ε.Ε.), θα εποτρέψεο, αν δεν ξεπερασθεί το όροο του 
1,27% του ΑΕΠ μέχρο το 2006, την άσκηση μοας συνολοκής δοαρθρωτοκής 
πολοτοκής γοα όλα τα κράτη μέλη (παλαοά καο νέα) που θα δοαθέτεο ετησοως 
κατά μέσο όρο 37 δοσ. ECU, δηλαδή αύξηση 9 δοσ. ECU σε σύγκροση με τα 28 
δοσ. ECU που αντοστοοχούν στην περίοδο 1994-1999. Σ'αυτό το ποσό δεν 
περολαμβάνονταο οο δαπάνες μοας ενοσχυμένης προενταξοακής πολοτοκής γοα όσα 
υποψήφοα κράτη εντάσσονταο σε αυτήν·

14. εφοστά εξάλλου την προσοχή στο γεγονός μία ομαδοκή ένταξη ΧΚΑΕ-10 στην £νωση 
θα έχεο σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή της σχετοκής θέσης των σημερονών χωρών 
της Ε.Ε.-15 ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ· ότο, τηρουμένων των σημερονών 
κοονοτοκών κανόνων, οροσμένες περοοχές της άνωσης θα αποκλεοσθούν από τα 
κροτήροα επολεξομότητας· σημεοώνεο ότο αυτή η μεταβολή των μακροοοκονομοκών 
δεοκτών δεν αντοκατοπτρίζεο κατ'ανάγκην πραγματοκή βελτίωση της κατάστασης 
των εν λόγω χωρών καο κρίνεο ότο δεν πρέπεο να μεοωθεί η προσπάθεοα



προώθησης της οεκονομεκής και. κοενωνεκής συνοχής στους κόλπους της σημερενής 
ένωσης·

14α. κρίνει, επομένως ότι, η συνέχεση της δεαρθρωτεκής πολετεκής αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση γεα τη διεύρυνση, θεωρεί όμως ότε θα πρέπει, να 
αναζητηθούν τρόποι, προκει-μένου να καταστεί περεσσότερο αποτελεσματεκή και. 
να έχεε πολλαπλασεαστεκές επεπτώσεες, εδίως δι-α της παροχής κενήτρων ώστε 
να υπάρξει, μεγαλύτερη συμμετοχή του εδεωτεκού τομέα στη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής·

15. θεωρεί συνολεκά γεα την εσωτερεκή αγορά ότε η εναρμόνεση της νομοθεσίας των
υποψηφίων χωρών στους επί μέρους τομείς αποτελεί σημαντεκή καε απαραίτητη
προϋπόθεση σύμφωνα με τες απαετήσεες καε τες κατευθύνσεες που περεγράφονταε 
στη Λευκή Βίβλο της Επετροπής·

16. υπενθυμεζεε ότε ένα μεγάλο τμήμα αυτής της προενταξεακής στρατηγεκής
χρηματοδοτείταε από το πρόγραμμα PHARE· σημεεώνεε ωστόσο ότε λόγω του 
μεγάλου αρεθμού κρατών που επωφελούνταε από το πρόγραμμα αυτό καε του ευρέος 
φάσματος δραστηρεοτήτων που καλύπτεε, αφενός μεεώνεταε η αποτελεσματεκότητά 
του ως μέσου προενταξεακής στρατηγεκής καε αφετέρου είναε δυσχερής η 
αξεολόγηση των αποτελεσμάτων του καε θεωρεί αναγκαία την εξεεδεκευσή του 
μέσω επανακαθορεσμού των προτεραεοτήτων του· φρονεί ότε χρεεάζεταε 
επεκέντρωση των πόρων του προγράμματος κυρίως στη χρηματοδότηση έργων 
υποδομής καε δεαρθρωτεκών μεταρρυθμίσεων των οεκονομεών των υποψηφίων προς 
ένταξη χωρών πράγμα που θα επετρέψεε τον καλύτερο προσανατολεσμό των
χορηγούμενων πεστώσεων· αν δεν γενεε αυτό, κρίνεε επεπλέον ότε η συμπλήρωση 
του προγράμματος αυτού με ένα νέο κοενοτεκό μέσο αποκλεεστεκά δεαρθρωτεκού 
χαρακτήρα, χωρίς όμως να μεεώνονταε οε χρηματοδοτεκές υποχρεώσεες σε άλλους 
τομείς της κατηγορίας IV, θα συνέβαλε στην περαετέρω ενίσχυση των 
προσπαθεεών στα πλαίσεα της προενταξεακής στρατηγεκής που ακολουθεί η 
Κοενότητα·

17. τονίζεε ότε η ένταξη των ΧΚΑΕ-10 υπό τες εσχύουσες δημοσεονομεκές προβλέψεες 
θα δημεουργήσεε πρόσθετες ανάγκες· ότε οε ανάγκες αυτές θα δημεουργήσουν 
δυσκολίες που θα οξυνθούν εφόσον επεσπευθεί η ένταξη· ότε τυχόν εσπευσμένη 
ένταξη, συνοδευόμενη από σημαντεκές καε μακροχρόνεες παρεκκλεσεες, άλλες 
πλην των εεδεκών βραχυπρόθεσμων μεταβατεκών ρυθμίσεων, στες κυρεότερες 
πολετεκές της ένωσης με δημοσεονομεκές επεπτώσεες, θα παρεμποδίσεε την 
απρόσκοπτη λεετουργία της ενεαίας εσωτερεκής αγοράς καε την πλήρη εφαρμογή 
του κοενοτεκού δεκαίου καε δεν πρέπεε να αντεστρατεύεταε τες βασεκές αρχές 
λεετουργίας της ένωσης· κρίνεε επομένως ότε η προσεκτεκή προετοεμασία καε 
μεα επετυχής προενταξεακή στρατηγεκή αποτελεί βασεκό στοεχείο μεας 
αποτελεσματεκής δεεύρυνσης*

18. επεσημαίνεε ωστόσο ότε αν γεα πολετεκούς λόγους κρεθεί αναγκαία η επίσπευση 
της δεεύρυνσης, οε αποφάσεες της ένωσης θα πρέπεε να δεέπονταε από συνέπεεα 
καε να εξασφαλεσθεί επομένως η δεαθεσεμότητα των απαετούμενων δημοσεονομεκών 
πόρων. Επαναλαμβάνεε συνεπώς το αίτημα που δεατύπωσε στο από 13 Μαρτίου 1996 
ψήφεσμά του προς τη Δεακυβερνητεκή Δεάσκεψη, να προβεί σε αναμόρφωση του 
συστήματος εδίων πόρον, η οποία θα πρέπεε να περατωθεί το αργότερο μέχρε την 
καταληκτεκή ημερομηνία (1999) των δημοσεονομεκών προοπτεκών*

19. υπενθυμίζεε ότε η εσχύουσα δεαδεκασία λήψεως αποφάσεων γεα το σύστημα εδίων 
πόρων είναε δύσκαμπτη καε χρονοβόρα· επεσημαίνεε ότε το εσχύον σύστημα 
κενδυνεύεε να καταστεί περεορεστεκό γεα τη χρηματοδότηση μεας 
αποτελεσματεκής δεεύρυνσης καε εκφράζεε την ανησυχία του μήπως μία 
ενδεχόμενη ανεπάρκεεα πόρων οδηγήσεε σε μία εκ των πραγμάτων (de facto) 
υπονόμευση της δεεύρυνσης·

19α. επεσημαίνεε ότε από οεκονομεκή άποψη μία επετυχής δεεύρυνση θα είναε 
επωφελής γεα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη· ότε αφενός, στο βαθμό που θα



αναπτύσσονται, ου οικονομίες των ΧΚΑΕ, θα αυξάνεται, η συνεισφορά τους στους 
ιδίους πόρους της 'Ενωσης και. ότι, αφετέρου, θα πρέπει, να ληφθούν υπόψη τα 
οικονομικά πλεονεκτήματα που θα προκύψουν για τα σημερινά κράτη μέλη από τη 
διεύρυνση των εμπορικών συναλλαγών τους με τις εν λόγω χώρες·

20. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, για ό,τι αφορά τις υποψήφιες χώρες, ότι θα 
πρέπει, να ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αφορούν τη διάρθρωση του φορολογικού συστήματος. Φρονεί ότι μία 
αξιόπιστη εκτίμηση της φορολογητέας βάσης εξασφαλίζει τη συγκρισιμότητα των 
στοιχείων με τα αντίστοιχα των υπολοίπων κρατών μελών της άνωσης και 
επιτρέπει τον αξιόπιστο υπολογισμό της συμμετοχής τους στο σύστημα ιδίων 
πόρων·

21 . υπογραμμίζει ότι στον τομέα των διοικητικών δαπανών θα πρέπει να γίνει 
διάκριση ανάμεσα στις δαπάνες υποδομής και τις δαπάνες έμψυχου υλικού. Για 
ό,τι αφορά τις δαπάνες έμψυχου υλικού θα πρέπει να διευκρινισθούν οι 
δαπάνες που αφορούν τα μέλη των θεσμικών οργάνων (Ευρωβουλευτές, μέλη της 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και 
μέλη της Ο.Κ.Ε. και της Επιτροπής Περιφερειών) καθώς και αυτές που αφορούν 
το προσωπικό. Διευκρινίζει ότι για ό,τι αφορά τις δαπάνες του προσωπικού, 
με βάση την εμπειρία της πρόσφατης διεύρυνσης, ότι τμήμα από αυτές κάλλιστα 
μπορεί να έχει αποκεντρωτικό χαρακτήρα. Αυτή η προσέγγιση αποκέντρωσης των 
κοινοτικών διοικητικών δαπανών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 
γεωγραφικής συγκέντρωσης δαπανών για κτιριακές εγκαταστάσεις και συναφή 
έξοδα. Από τις υπόλοιπες διοικητικές δαπάνες διευκρινίζει εκείνες που έχουν 
προενταξιακό χαρακτήρα και εστιάζονται κατά κύριο λόγο στη μετάφραση του 
κοινοτικού δικαίου. Παρατηρεί εξάλλου ότι ο πολλαπλασιασμός των 
χρησιμοποιούμενων γλωσσών που συνεπάγεται η αύξηση των χωρών της 'Ενωσης θα 
δημιουργήσει τεχνικές δυσκολίες οι οποίες θα πρέπει να επιλυθούν

22. τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλισθεί ισότητα μεταχείρισης όλων των υποψηφίων 
χωρών· σημειώνει ότι όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ο δυναμικός χαρακτήρας των συντελούμενων προόδων και μεταβολών 
προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ευέλικτη και αξιόπιστη στρατηγική, που να 
βασίζεται στην αξιολόγηση και ένταξη κάθε χώρας ξεχωριστά και όχι στην 
συνολική ή κατά ομάδες προσχώρησή των υποψηφίων χωρών στην ένωση·

23. καλεί την Επιτροπή να προβεί στην υποβολή κατάλληλων προτάσεων ώστε οι 
διαπραγματεύσεις ένταξης να βασισθούν στον καθορισμό μιας σαφούς 
προενταξιακής περιόδου που να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε 
υποψήφιας χώρας,και πάντως να παρέχει τη βεβαιότητα κατά σαφή και νομικώς 
κατοχυρωμένο τρόπο ότι θα γίνει η ένταξη υπό την ιδιότητα πλήρους μέλους 
όταν θα πληρούνται από την εν λόγω χώρα οι προϋποθέσεις για την 
πραγματοποίησή της· τονίζει ότι οι ενδεχόμενες μεταενταξιακές μεταβατικές 
ρυθμίσεις και παρεκκλίσεις δεν θα πρέπει με το μέγεθος και τη διάρκειά τους 
να παρακωλύσουν την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· θα 
πρέπει συνεπώς να μην είναι γενικευμένες να περιορισθούν στις ελάχιστες 
αναγκαίες και να είναι συγκεκριμένες και ει δυνατόν βραχείας διάρκειας·

24. καλεί ταυτόχρονα την Επιτροπή να υποβάλει έγκαιρα προτάσεις ως προς τις 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις των εν ισχύι πολιτικών της ένωσης* εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
τις εξελίξεις στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων της ένωσης, δεν θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε απότομες μεταβολές των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων 
και οφείλουν να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη διαδικασία οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής της ένωσης·

24α. καλεί τέλος την Επιτροπή να ετοιμάσει μια εμπεριστατωμένη μελέτη, η οποία 
να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να βασίζεται σε όσο το δυνατόν ρεαλιστικές 
υποθέσεις, προκειμένου να παρουσιάσει στοιχεία περικλείοντα μικρότερο



κίνδυνο σφάλματος καυ δυνάμενα να αποτελέσουν αξεόπι,στη βάση γεα λήωη 
αποφάσεων·

25. αναθέτει, στον Πρόεδρό του να δι,αβι. βάσει. το παρόν ψήφι,σμα στο Συμβούλι,ο, στην 
Επετροπή, στα κράτη μέλη, στα εθνι-κά κοενοβούλι-α των κρατών μελών και. στα 
Κοι-νοβούλεα των χωρών που έχουν υποβάλει. αίτηση ένταξης.
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1 . Το πρόβλημα των οςκονομςκών πόρων είνας ένα από τα βασςκά προβλήματα τα 
οποία άπτονταυ της σχεδςαζόμενης δςεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα 
με ήδη πραγματοποςηθέντες υπολογισμούς, η υλοποίηση της εφαρμοζομένης επί 
του παρόντος Κουνής Αγροτςκής Πολςτςκής (ΚΑΠ) ή της παρούσης Περςφερεςακής 
Πολςτςκής Θα μπορούσε να απαςτήσες κονδύλςα ανώτερα αυτών που δαπανώντας 
τη στςγμή αυτή στα 15 κράτη μέλη.

Γςα τους λόγους αυτούς καΘώς κας γςα άλλους λόγους πρέπες να 
πραγματοποιηθούν σημαντςκές μεταρρύθμισεςς των εν λόγω πολτττκών κας 
κυρίως της ΚΑΠ, που Θα ανταποκρίνοντατ στα συνεχώς αυξανόμενα δτακυβεύματα 
τα οποία έχουν ως γεννεστουργό αςτία τη δςεθνή ανταγωντστςκότητα. θα 
πρέπες συνεπώς να μεταφερθούν πόρος προς τςς δςαρθρωτςκές βελτςώσεςς, ενώ 
ταυτοχρόνως Θα πρέπες να δημςουργηθούν εναλλακτςκές συνθήκες παραγωγής 
στςς αγροτςκές περςοχές γςα να βελτςωθούν ος συνθήκες δςαβίωσης των 
πληθυσμών.

2. Οπως έχες επανεςλημμένως τονςστεί από τους αρμοδίους της Ενωσης, ος 
παρούσες Δημοσςονομςκές Προοπτςκές δεν πρόκεςτας να μεταβληθούν ος δε 
ίδςος πόρος της Κοςνότητας θα παραμείνουν κας αυτοί αμετάβλητος μέχρς το 
1999.

Στα πλαίστα όμως αυτά θα πρέπες να γίνες ευρυτέρα χρήση των υπαρχουσών 
δυνατοτήτων.

Επεςδή η χρήση των κονδυλίων δεν φθάνες στο ανώτατο όρςο των ςδίων πόρων 
που καθορίστηκε κατά τη Δςάσκεψη Κορυφής του Εδςμβούργου, έχουν 
δημςουργηθεί επςπρόσθετα περςθώρςα· έχοντας ωστόσο υπόψη ότς ος πόρος 
εξαρτώντας όχς μόνο από τςς σταθερές Δημοσςονομςκές Προοπτςκές αλλά μάλλον 
από την οςκονομςκή ανάπτυξη, Θα πρέπες επίσης να γίνες αποδεκτό ότς ος 
αςσςόδοξες προβλέψεςς που δςατυπώθηκαν προηγουμένως ενδέχετας να 
αναθεωρηθούν προς το αρνητςκότερο.

Εν πάση περςπτώσες, όπως τόνςσε ο Πρόεδρος της Επςτροπής κ. Σαντέρ στςς 
31 Ιανουάριου στο Κοςνοβούλςο, μςα βραχυπρόθεσμη αναθεώρηση των 
Δημοσςονομςκών Προοπτςκών μπορεί να γίνες αποδεκτή μόνον εφόσον 
μεταφερθούν πςστώσεςς μεταξύ των υφςσταμένων κατηγορςών. Γς1 αυτό, κατά 
τα φαςνόμενα η Επςτροπή σχεδςάζες να χρηματοδοτήσες από τα υπάρχοντα 
κονδύλςα, την προδςεύρυνση, την πρώην Γςουγκοσλαβία, το Τσερνομπίλ, τα 
Ευρωπαϊκά Δίκτυα, τςς νέες πρωτοβουλίες γςα την απασχόληση κας την 
επςπρόσθετη χρημαχοδοτόση γςα την έρευνα.

3. Στα πλαίσςα της ορατής αυτής κατάστασης μέχρς το 1999, εάν υπάρχες 
πραγματςκή πρόθεση γςα τη δςεώρυνση, Θα πρέπες εφεξής το θέμα της αύξησης 
των ςδίων πόρων να εξετάξετας στα πλαίσςα νέων Δημοσςονομςκών Προοπτςκών.

Πράγματς, μςα σημαντςκή συμβολή στο Θέμα αυτό μπορεί να προέλθες από την 
ταχεία ανάπτυξη των οςκονομςών των υποψηφίων προς ένταξη κρατών, από τον 
περςορςσμό των οςκονομςκών τους αναγκών κας από την εξςσορρόπηση εσόδων 
κας εςσφορών. Τοςουτοτρόπως, όσο περςσσότερες επενδύσεςς πραγματοποςηθούν 
κατά την προενταξςακή φάση τόσο πςο ανεπτυγμένα θα είνας τα κράτη τη 
στςγμή της προσχώρησης κας τόσο ήσσονος σημασίας θα είνας η Θέση τους ως 
καθαροί αποδέκτες πόρων. Ως εκ τούτου η Ενωση καλά Θα κάμες να αυξήσες τςς 
προενταξςακές επενδύσεςς, συμπληρώνοντας την προσπάθεςα την οποία Θα 
πρέπες, βεβαίως, να πραγματοποςήσουν ος ίδςες ος ενδςαφερόμενες χώρες.

Τα πρόσφατα στοςχεία καθώς κας ος προβλέψεςς σχετςκά με το ρυθμό ανάπτυξης 
του 1995 αποτελούν ευοίωνες κας αςσςόδοξες ενδείξεςς (πρβλ. Πίνακα 1).



Πίνακας 1
Ρυξμός αύξησης του ΑΕγχΠ (%)

1995 1996 1995 1996
Εσθονία 5.0 4.0 Σλοβακία 5.6 4.6
Λεττονία 1 .0 3.0 Ουγγαρία 1 .5 3.0

Λι-θουανία 3.0 3.5 Ρουμανία 4.0 4.0

Πολωνία 5.9 4.8 Βουλγαρία 2.0 3.0

Δημοκρατία της Τσεχίας 3.8 4.2

Πηγή: 0 Κόσμος το 1996, στο περι,οδι,κό The Economist, Λονδίνο 1995 , σελ

Μόνο η Λεττονία και. η Ουγγαρία έχουν ρυθμό ανάπτυξης κατώτερο του 2% το 1995 
(ενώ ο ρυθμός της Βουλγαρίας είναι- ακρι-βώς 2%)· Οι. προβ\έψει.ς γι,α το 1996 είναι, 
ότι. όλες οι. χώρες αυτές θα έχουν ρυθμό ανάπτυξης 3% και. άνω.

Ωστόσο οι. χώρες αυτές θα πρέπει, να δυανύσουν ένα μακρύ δρόμο προτού πλησι,άσουν 
τον ρυθμό ανάπτυξης της ΕΕ. Σύμφωνα με πραγματοποι-ηθείσες εκτι,μήσει.ς καο 
λαμβάνοντας ως προϋπόθεση ότι. η ανάπτυξη της ΕΕ θα είναι, της τάξεως του 2% 
ετησίως, το χρονι-κό δι-άστημα που θα απαι-τηθεί γυα να φθάσει. το ΑΕγχΠ των χωρών 
αυτών στο 75% του αντι-στοίχου της Ευρωπαϊκής ένωσης θα είναι, το ακόλουθο 
(Πίνακας 2)

Πίνακας 2
έτη που απαι-τούνται. γι,α να φθάσουν οι. χώρες της Ομάδας του Βίσεγκραντ 

καθώς και. η Σλοβενία (CEEC) στο 75% του ΑΕγχΠ της ΕΕ των Δώδεκα

Ανάπτυξη 3%
των ΧΚΑΕ

Δημοκρατία της 
Τσεχίας

28

Ουγγαρία 35

Σλοβακία 51

Πολωνία 44

Μέσος όρος 
Βίσεγκραντ 4 40

Σλοβενία 15

Ανάπτυξη 4% 
των ΧΚΑΕ

Ανάπτυξη 6 
των ΧΚΑΕ

21 14

26 18

39 26

33 22

30 20

11 8

Πηγή: Baldwin, R . Towards an Integrated Europe, Centre for Economic Policy 
Research, London, 1994, σελ. 168
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Ακόμα και- με ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 6% δηλαδή 4 ποσοστυαίες 
μονάδες μεγαλύτερο από τον εκτυμούμενο της ΕΕ, η Δημοκρατία της Τσεχίας 
9α χρευατεί 14 χρόνυα γυα να φθάσευ το 75% του επυπέδου της ΕΕ των Δώδεκα 
(η Σλοβακία 9α φθάσευ σε 26 χρόνι,α ...).

Πράγματι η προσχώρηση των χωρών αυτών 9α καταστήσει- πολύ ευκολότερα την 
επίτευξη του στόχου του 75%. Εν πάση περυπτώσευ η δυαδυκασία αυτή γυα τυς 
εν λόγω χώρες 9α είναι, δύσκολη και. μακροσκελής υδίως επευδή δεν υπάρχει, 
καμία βεβαυότητα ως προς την υκανότητα των εν λόγω χωρών να δυατηρήσουν 
ρ9μό ανάπτυξης έστω και. ελάχιστα υψηλότερο. Και. με ρυθμό ανάπτυξης της 
τάξης του 3% δηλαδή μυα ποσοστυαία μονάδα ανώτερο του αντυστοίχου της ΕΕ, 
το όρι-ο του 75% 9α επυτευχθεί γυα τη Δημοκρατία της Τσεχίας σε 28 χρόνι,α 
και. γι,α τη Σλοβακία σε 51 χρόνι,α ...

4. Τέλος, με το μελλοντυκό επίπεδο καθώς και. ήδη με το παρόν επίπεδο των 
υδίων πόρων, 9α πρέπει να δοθεί υδυαίτερη προσοχή τόσο στην ανάγκη 
εξάρτησης από τους ίδι-ους πόρους (παρά από μεταφορές όπως υποστηρίχθηκε 
σε προγενέστερες εκθέσευς) τόσο στην ανάγκη να αποφευχθεί μυα αντυστρόφως 
προοδευτική επιβάρυνση των πολυτών.

Η υφι-στάμενη αντι,στρόφως προοδευτυκή επυβάρυνσης εμφαίνεταυ στον κάτωθι, 
πίνακα 3:

Πίνακας 3
ϊδυου πόρου/ΑΕγχΠ ανά κεφαλή

Βέλγυο 1.45 Ιταλία 0.99

Δανία 1.09 Λουξεμβούργο 1.13

Γαλλία 1.11 Ολλανδία 1 .59

Γερμανία 1.18 Πορτογαλία 1 .40

Ελλάδα 1 .37 Ισπανία 1.14

Ιρλανδία 1 .49 Ηνωμένο Βασίλευο 0.87

Πηγή: Coget, G., Les Ressources Propres Communautaires, Revue Française de 
Finance Publiques, αρυθ. 45, 1994, σελ. 83

Η Ολλανδία και- το Βέλγυο αποτελούν υδυαίτερες περυπτώσευς λόγω του μεγάλου 
αρυθμού αγαθών που ευσάγονταυ μέσω των λυμένων της Αμβέρσας και. του 
Ρόττερνταμ (τα οποία φορολογούνται, βάσει, του κουνού δασμολογίου και, βάσει. 
των γεωργικών ευσφορών) που ωστόσο προορίζονται, γι-α άλλες χώρες (κυρίως 
γι,α τη Γερμανία). Πέρα από τι,ς περυπτώσευς αυτές, θα πρέπει, να σημευωθεί 
ότι, ένας Ιρλανδός πολίτης καταβάλλει, στον προϋπολογυσμό της ΕΕ το 1,49% 
του ει,σοδήματός του, ένας Πορτογάλος το 1,40% και. ένας Έλληνας το 1,37%, 
ενώ ένας Γερμανός καταβάλλει, το 1,18%, ένας Δανός 1.09 καυ ένας Βρετανός 
το 0,87%.

5. Σε μυα Ευρώπη των "πολυτών" στην οποία ου πολίτες θα πρέπευ να αυσθάνονταυ 
υπεύθυνου καυ συμμέτοχου, η κατάσταση αυτή είναυ απαράδεκτη, θα πρέπευ να 
εφαρμοσθεί μυα αναλογυκή (ή καυ προοδευτυκή) κατανομή, μυα μεγαλύτερη 
συμμετοχή του Τετάρτου Πόρου ποσοστού του ΑεγχΠ) ή κατά προτίμηση θα 
πρέπευ να υπάρξευ αναλογυκή συμμετοχή του φόρου ευσοδήματος των πολυτών.

Στα πλαίσυα του προβλήματος το οποίο αποτελεί το αντυκείμενο της παρούσας 
μελέτης η κατάσταση είναυ άδυκη καυ θα επυδευνωθεί με την προσχώρηση των 
χωρών της Κεντρυκής καυ Ανατολυκής Ευρώπης, των οποίων ου κάτουκου έχουν



χαμηλότερο επίπεδο δι.αβί.ωσης k o l  δαπανούν μεγαλύτερο ρυθμό του ευσοδήματός 
τους γυα καταναλωτοκά αγαθά. Η σχεδυαζόμενη προσχώρηση των χωρών αυτών 
αποτελεί έναν επυπρόσθετο λόγο γυα ταχεία μεταρρύθμι,ση του συστήματος των 
ι,δύων πόρων το οποίο δεν μπορεί, να συνεχίσει, να υφίστσται με την 
αντι,στρόφως προοδευτική κατανομή του.

6. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, θα πρέπευ να τονυσθεί ότι. ακόμη k l  αν δεν 
γίvεL η δυεύρυνση, υδίως όμως αν η δυεύρυνση αυτή λάβευ χώρα, το παρόν 
σύστημα των ίδιων πόρων θα πρέπει να μεταppυ9μLσ9εί καί μάλιστα προτού 
πραγματοποοηθεί η διεύρυνση αυτή.

MεpLκá από τα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος πρέπει να είvaL η 
αναλογυκότητα/καο/ή προοδευτίκότητα, πρέπει δε να στηρίζεται καί στο 
προσωπικό εισόδημα του πολίτη της ΕΕ. Θα πρέπει να εφαρμοσθούν καυ άλλες 
αρχές o l  οποίες θα ικανοποιούν τυς απαιτήσεις τος οποίες προέβαλε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση LANGES k o l  o l  οποίες Θα έχουν όλο καί 
μεγαλύτερη σημασία ενόψεε της δLεúpυvσης, δεδομένου o t l  o l  δυσμενείς 
συvέπεLες ενός συστήματος που θεωρείται ως άδικο θα επLδεLvω9oύv μετά την 
προσχώρηση οπότε η πραγματοποίηση μLaς ενδεχόμενης μεταρρύθμισης θα είvaL 
πολύ nLO δύσκολη απ' o , t l  είναι τώρα.

Βασικής σημασίας μεταξύ των νέων στoLχείωv θα είvaL να δημίουργηθεί ένα 
σύστημα ίδιων πόρων το οποίο:

θα αποτελείταί από γvήσLoυς ίδLOuς πόρους της Ενωσης καί όχι από 
μεταφορές κονδυλίων από τα κράτη μέλη·

θα είναι διαφανές, κατανοητό γLa τον ευρωπαίο πολίτη καί θα έχει ως 
στόχο να εvLσχύσεL τις σχέσεις πολίτου καί Ενωσης καί να ßoη9ήσεL 
τους πολίτες να ταυτιστούν με την Ενωση·

να είναι δίκαιο και ισόρροπο για να αποφύγεί τις μονόπλευρες 
επιβαρύνσεις καί τLς συνεπακόλουθες καταστροφικές επLπτώσεLς τους*

OπoLoδήπoτε σύστημα ίδιων πόρων θα πρέπει να στηρίζεται σε μία 
εvapμovLσμέvη δομή φορολογικών συστημάτων, διαδικασιών συλλογής φόρων και 
στατιστικών στοιχείων καθώς σε εvLaίες μεθόδους αξιολόγησης του 
εLσoδήμaτoς. Ως προς τα παραπάνω, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πpέπεL να 
πραγματοποιήσουν σημαντικές πpoσπáθεLες γLa την επίτευξη του στόχου αυτού. 
Είναι ωστόσο αναγκαίο να περίληφθούν τα στοιχεία αυτά σε έναν κατάλογο 
προενταξίακών aπaLτήσεωv γLa να αποφευχθούν μεταγενέστερες αλλαγές ή η 
δημιουργία διαστρεβλώσεων ευθύς εξαρχής.

7. Εν κατακλείδί, θα μπορούσε συνεπώς να τονίσει κανείς otl στον τομέα των 
ίδιων πόρων, το θέμα της επLTuχoúς και έγκaLpης διεύρυνσης δημLoυpγεί 
μεγάλες ευθύνες γLa τα δύο μέρη όσον αφορά τα πpoεvτaξLaκá μέτρα τα οποία 
θα υιοθετήσουν.
Ol uπoψήφLες γLa την προσχώρηση χώρες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν 
μεγάλες πpoσπáθεLες για να επLτύχouv το ανώτατο δυνατό επίπεδο OLκovoμLκής 
ανάπτυξης, διευκολύνοντας από δημoσLOvoμLκής απόψεως την προσχώρηση.

Η Ενωση από την πλευρά της oφείλεL να αναμορφώσει το σύστημα των ίδιων 
πόρων της βάσει των προαναφερθείσών αρχών καί να συμπεpLλáßεL μερικά από 
τα στοιχεία αυτά στον κατάλογο των προενταξίακών aπaLτήσεωv τις οποίες θα 
πpέπ εL  να τηρήσουν ol  uπoψήφLες χώρες για να δημιουργήσουν τη βάση γLa  την 
εμβάθυνση της Ενωσης σε έναν από τους nLO ευαίσθητους τομείς της kol γLa 
να αποφευχθούν o l  δυσμενείς επLπτώσεLς κατά την κpLσLμóτεpη στLγμή για την 
Ενωση δηλαδή κατά τη στιγμή της δLεύpυvσης.
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"Κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει, μέλος της άνωσης"
λρθρο Ο της Συνθήκης ΕΕ

"Η Ευρώπη, όπως τη φανταζόμαστε, περικλείει όχι. μόνο το δυτικό τμήμα της ηπείρου 
μας, αλλά πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει εκείνες τις χώρες που λόγω της 
τραγικής και συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης των συνασπισμών είναι χωρισμένη από 
τους φυσικούς γειτόνους τους με αφύσικο τρόπο."

Petra Kelly, 1985

Με την απομάκρυνση από χην ενεργό κοχνωνχκή ζωή εκείνης χης γενχάς που έζησε χο 
δεύχερο παγκόσμιο πόλεμο, κινδυνεύουν να ξεχασχούν χα ερωχήμαχα που είχαν κάποχε 
ως απάνχηση χην "Ευρώπη". Σήμερα οχ κάχοχκοχ χης Ευρώπης πρέπει., λόγω χης 
γεωγραφχκής γεχχνίασης καχ χου μχκροΰ μεγέθους χων χωρών χους, να αναζηχήσουν 
μία νέα "βχώσχμη" χσορροπία μεχαξύ χων πολχχχκών, οχκονομχκών καχ πολχχχσχχκών 
συμφερόνχων χους καχ δεν πρέπεχ οΰχε να χρέφουν μάχαχες ελπίδες γχα πολχχχσχχκή 
πολυμορφία αλλά οΰχε να παραμένουν σχον εθνχκό χρόπο σκέψης.

0 χαρακχήρας χης Ευρωπαϊκής Ενωσης, ως βασχκό εμπόδχο γχα χη δχεξαγωγή πολέμων, 
προσφέρεχ ακόμη καχ μεχά χο χέλος χου ψυχρού πολέμου πολχχχκές λύσεχς σχχς 
δχάφορες δχενέξεχς. Υπάρχεχ σήμερα η δυναχόχηχα να επχχευχθεί ο σχόχος αυχός όχχ 
με χη σχραχχωχχκή άμυνα χων δυχχκοευρωπαχκών πολχχχκών συσχημάχων, αλλά με χην 
προσπάθεχα εγκαθίδρυσης μχας ανώχερης ευρωπαϊκής εχρηνχκής χάξης, η οποχα πρέπεχ 
να βασίζεχαχ σχα γενχκά εφαρμοζόμενα πρόχυπα: "Think globally, act European!". 
Αυχό σημαίνεχ όχχ χα καθήκονχα που πρέπεχ να ανχχμεχωπίσεχ η Ευρωπαϊκή Ενωση 
σχην άμεση γεχχονία χης δεν πρέπεχ να χην εμποδίσουν να καχασχεί αξχόπχσχος 
παράγονχας σχους χομείς χης περχβαλλονχχκής, αναπχυξχακής καχ οχκονομχκής 
πολχχχκής. Μία πολχχχκή που θα εξαγόραζε χην προσέγγχση χης Κενχρχκής καχ 
Αναχολχκής Ευρώπης με χην αποποίηση χων γενχκών ευθυνών, θα ήχαν ανχχφαχχκή καχ 
μακροπρόθεσμα θα ζημίωνε χχς αρχές χης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η πρόκληση

Το προοίμχο χης Συνθήκης ΕΕ αναφέρεχ μεχαξύ άλλων χα εξής: "Υπενθυμίζονχας χην 
χσχορχκή σημασία χου χερμαχχσμού χης δχαίρεσης χης ευρωπαϊκής ηπείρου καχ χην 
ανάγκη να δημχουργηθούν σχαθερές βάσεχς γχα χη μελλονχχκή οχκοδόμηση χης Ευρώπης 
. . . Αποφασχσμένοχ να συνεχίσουν χην πορεία χους προς μία ολοένα σχενόχερη ένωση 
χων λαών χης Ευρώπης ...". Τα ευρωπαϊκά Συμβούλχα χης Κοπεγχάγης, χου Εσσεν καχ 
χης Μαδρίχης ανχαποκρίθηκαν σχην υποχρεώση αυχή καχ καθόρχσαν χρία σαφή κρχχήρχα 
προσχώρησης, χα οποία λαμβάνονχαχ υπόψη σχη συνέχεχα χου εγγράφου. Το ερώχημα 
εάν πρέπεχ να πραγμαχοποχηθεί δχεύρυνση χης Ενωσης έχεχ ήδη ορχσχχκά απανχηθεί. 
Σχη συνέχεχα θα αναφερθούμε συνεπώς αποκλεχσχχκά σχο "πόχε" καχ σχο "πως" χης 
δχαδχκασίας αυχής υπό χο πρίσμα χων δημοσχονομχκών επχπχώσεων καχ προϋποθέσεων.

Μεχά χη βασχκή αναγνώρχση όχχ χο ευρωπαϊκό πρόχυπο οχκονομχκής καχ πολχχχκής 
ολοκλήρωσης είναχ καλύχερο από κάθε άλλη εναλλακχχκή λύση, η δχεύουνση χηο 
Ενωση ο θα πρέπεχ να ποαγυαχοποχηθεί χο συνχοχιόχεοο δυνατό. Γχα χην πολχχχκή καχ 
οχκονομχκή σχαθερόχηχα χης Κενχρχκής καχ Αναχολχκής Ευρώπης (συμπερχλαμβανομένης 
χης Βαλχχκής) αποφασχσχχκή σημασία έχεχ η ορχσχχκή δέσμευση γχα χην έναρξη χων 
δχαπραγμαχεύσεων προσχώρησης αμέσως μεχά χο χέλος χης δχακυβερνηχχκής δχάσκεψης 
καθώς καχ χο πλαίσχο προσχώρησηο. επεχδή με χον χρόπο αυχό παρέχονχαχ έγγυήσεχς 
γχα χη δχαδχκασία μεχαχροπής καχ γχα χχς επενδύσεχς. Ωσχόσο, μχα βεβχασμένη 
ολοκλήρωση μπορεί να οδηγήσεχ σε οχκονομχκές καχ πολχχχκές ρωγμές, οχ οποίες 
πρέπεχ να αποφευχθούν. Γχα να αποφευχθούν αφενός ενδεχόμενες απογοηχεύσεχς 
εσωχερχκής πολχχχκής από μχα βεβχασμένη προσχώρηση χων χωρών χης Κενχρχκής καχ
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Ανατολυκής Ευρώπης και. αφετέρου ου σχετυχές επυβαρύνσευς γυα τη σταθερότητα της 
ΕΕ, πρέπει, να αναπτυχθεί μυα στρατηγυχή με την οπούα θα επυδυώχεταυ η εχτύμηση 
χαθώς χαυ η μεύωση των χυνδύνων τόσο γυα τα χράτη μέλη όσο χαυ γυα τυς χώρες 
προσχώρησης. Τα σημαντυχότερα ερωτήματα ως προς το θέμα αυτό εύναυ τα αχόλουθα:

* Πώς μπορούν να εξασφαλίζονται, η υδέα χαυ ο δυναμυσμός της ευρωπαϊκής 
ολοχλήρωσης χαθώς χαυ η ουχονομυχή χαυ πολυτυχή σταθερότητα στην ευρωπαϊκή 
ήπευρο σε μύα ένωση με 27 χαυ περυσσότερα κράτη;

* Ποι-ο χόστος θα είχαν ου νέες προσχωρήσευς γυα την Ευρώπη των 15 τόσο από 
άποψη προϋπολογυσμου (χυρί,ως Υεωργυχή χαυ δυαρθρωτυχή πολυτυχή) όσο χαυ εχτός 
προϋπολογυσμού (δηλαδή ανταγωνυσμός, δυαρθωτυχές ανυσότητες χαυ 
μεταναστευτυχά χυνήματα); Σε πουες μεταρρυθμύσευς πρέπευ να προβεύ η ένωση 
γυα να μην εξασθενύσευ από τη δυεύρυνση;

* Πουα προβλήματα μπορούν να δημυουργηθούν στους πολύτες της Κεντρυχής χαυ 
Ανατολυχής Ευρώπης από την προσχώρηση;

Κρυτήρυα προσχώρησης

Εάν η ένωση δεν ανταποχρυθεύ έντυμα στην αύτηση προσχώρησης εχεύνων των χωρών 
που την επυθυμούν, δεν μπορεύ να δυαφυλάξευ την αξυοπυστύα της δυαδυχασύας 
ολοχλήρωσης1 . Ολα τα χράτη που έχουν ήδη υποβάλευ αύτηση προσχώρησης ή 
πρόχευταυ να υποβάλουν πρέπευ να τύχουν της ύδυας μεταχεύρυσης χαυ πρέπευ 
συνεπώς να ληφθούν υπόψη στυς αχόλουθες παρατηρήσευς, αχόμη χαυ αν γυα τυς 
δυάφορες χώρες, ανάλογα με την εχάστοτε ουχονομυχή χαυ πολυτυχή χατάσταση εύναυ 
δυνατόν να υσχύουν δυαφορετυχά χρονυχά όρυα γυα την προσχώρηση. Αυτήσευς 
προσχώρησης εχ μέρους των δημοχρατυών της ΚΑΚ δεν πρέπευ να αποχλευσθούν. Πρέπευ 
στην δεδομένη στυγμή να ληφθούν υπόψη ξεχωρυστά. Ωστόσο η προσχώρηση 10 έως 18 
χρατών δεν μπορεύ να γύνευ με τον ύδυο τρόπο που ύσχυε γυα τυς μέχρυ σήμερα. 
Αυτήν τη φορά δεν θα αλλάξευ μόνον η ΕΕ τυς υποψήφυες χώρες, αλλά μπορεύ λόγω 
του αρυθμού χαυ της νεώτερης υστορύας των υποψηφύων χωρών να υπάρξευ σημαντυχή 
αντύστροφη επύδραση. Προχευμένου να ελαχυστοπουηθούν ου αποσταθεροπουητυχού 
παράγοντες γυα την ολοχλήρωση της ένωσης, πρέπευ να πληρούνταυ ορυσμένες 
προϋποθέσευς:

1. Από τότε που ο Καντ έγραψε το "Γυα την Αυώνυα Ευρήνη", μπορεύ ο πολυτυχός 
πλουραλυσμός μπορεύ να θεωρεύταυ ως πραγματυχή βάση γυα τη δυεθνή ευρήνη. Γυα 
το λόγο αυτό προϋπόθεση sine qua non γυα την προσχώρηση στην ΕΕ αποτελεύ ο 
εσωτερυχός πλουραλυσμός ως γενυχή έννουα του δημοχρατυχού συντάγματος, της 
δημοχρατύας, του χράτους δυχαύου, της αναγνώρυσης των δυχαυωμάτων του ανθρώπου 
χαυ της προστασύας των μευονοτήτων.

2. Η ενσωμάτωση στην αγορά της ΕΕ πρέπευ να γύνευ με τρόπο ώστε να εξασφαλύξεταυ 
η έννομη τάξη σύμφωνα με τη Συνθήχη ΕΕ, χωρύς να υφύστανταυ μακροπρόθεσμα ξημύες 
ου ουχονομύες των νέων χωρών. Στην απόφαση σχετυχά με την προσχώρηση πρέπευ 
συνεπώς να λαμβάνονταυ υπόψη τα αχόλουθα χρυτήρυα γυα την εχτύμηση της 
"ευρωστύας" των ουχονομυών της Κεντρυχής χαυ Ανατολυχής Ευρώπης:

Α ί τ η σ η  π ρ ο σ χ ώ ρ η σ η ς  έ χ ο υ ν  υποβάλευ τα α κ ό λ ο υ θ α  κράτη: Τουρκία, Πολονία, Ουγγαρία, Τσεχία, 
Σλοβακία, Μάλτα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Εσθονία, Λ υ θ ο υ α ν ί α  καυ Σλοβενία 
(έχευ μονογρ α φ η θ ε ί ) .  Υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α υ  ότυ μ ε σ ο π ρ ό θ ε σ μ α  σε α υ τ έ ς  θα π ρ ο σ τ ε θ ο ύ ν  η Κροατία, η 
Μακεδονία, η Β ο σ ν ί α - Ε ρ ζ ε γ ο β ί ν η ,  η Σερ β ί α  καυ η Αλβανία.



Μεχαχρεψιμόχηχα χου νομίσμαχος, ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε σχέση με τις 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, χαμηλό ποσοσχό πληθωρισμού, χαμηλό ετήσιο 
καθαρό χρέος, εσωτερικό εμπόριο με χην ΕΕ, ανάπτυξη χου εμπορίου και χης 
εισόδου κεφαλαίων, χαμηλός βαθμός συγκέντρωσης χηε οικονομίας, βαθμός χης 
οικονομικής διαφοροποίησης καν βαθμός απορρόφησης ενός νέου διαρθρωτικού 
μέσου, χο οποίο αναπτύσσεται παρακάτω ("READY" - REady for Accession 
Dynamics).

Οπως για χην προσχώρηση χης Ελλάδας, χης Ισπανίας mol χης Πορτογαλίας χα απλά 
κριτήρια ευημερίας δεν πρέπει, να παίξουν κανένα ρόλο, εάν δεν αντικατιπτρίζουν 
οικονομική ευρωστία.

3. Μόλις απέκχησαν χην εθνική κυριαρχία χους ol ανατολικόευρωπαϊκές κοινωνίες 
9cc ήχαν πολύ δύσκολο να αποδεχθούν χους κοινοτικούς σχόχους χων συνθηκών χης 
Ρώμης και χου Μάασχριχχ και να μεχαβιβάσουν εθνικές αρμοδιόχηχες σε ευρωπαϊκά 
όργανα. Αν και θα είναι αναπόφευκχες οι χρονικά περιορισμένες μεχαβαχικές 
ρυθμίσεις σχον χομέα χης οικονομίας, πρέπει για χη διαφύλαξη χης χαυχόχηχας και 
χης σχαθερόχηχας χης ΕΕ, η μεσοπρόθεσμη ανάληψη χου πολιχικοΰ κοινοτικού 
κεκτημένου να αποχελεί, ως προς χο γράμμα και χο πνεύμα, προϋπόθεση χης 
προσχώρησης, επειδή διαφορεχικά η συχνά απαιχούμενη ομοφωνία για χη λήψη 
σημανχικών αποφάσεων θα παρέλυε χη διευρυμένη Κοινόχηχα. Η πρόθεση να 
πραγμαχοποιηθεί αμέσως πλήρες άνοιγμα χων αγορών μεχαξύ χων νέων κρσχών θα 
αποχελούσε σχον χομέα αυχό σημανχικό δείκχη.

Στρατηγική χης προσχώρησης

Το δυσκολότερο έργο χης προετοιμασίας για την προσχώρηση έγκειται σχον 
οικονομικό χομέα. Είναι σκόπιμο όχι μόνον να εκχιμηθεί χο άμεσο κόστος μιας 
διεύρυνσης με τις χώρες χης Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αλλά να 
αναπτυχθούν κοαευθυνχήριοι μηχανισμοί, που θα προωθούν χη διαδικασία χης 
οικονομικής ανάπτυξης ήδη πριν από χην προσχώρηση και θα εξασφαλίζουν ίσες 
ευκαιρίες συμμετοχής στην εσωτερική αγορά. Προτείνουμε μία τριπλή στρατηγική:

1 . Το ευπόριο είναι η καλύτερη Βοήθεια για την οικονοιιική ανάπτυξη, θα ήταν 
σκόπιμο, για μια μεχαβοίχική περίοδο, να δημιουργηθούν "ημιδιαφανή" σύνορα μεχαξύ 
χων ανατολικοευρωπαικών αγορών και χης ΕΕ, όπου η ΕΕ θα άνοιγε τις αγορές χης 
και στα "ευαίσθητα προϊόντα", ενώ θα προστατεύονταν από τον "άνισο" 
ανταγωνισμό οι υποκεφαλοποιημένες αναχολικοευρωπαικές "νηπιακές βιομηχανίες" 
("infant industries"). Γι' αυχό πρέπει οι ισχύουσες ευρωπαϊκές συνθήκες να 
αποτελέσουν αντικείμενο κριτικής αξιολόγησης, χωρίς όμως να ληφθούν άλλα μέτρα 
εκτός από χρονικά περιορισμένα προστατευτικά μέτρα υπέρ χων ανατολικοευρωπαικών 
"νηπιακών βιομηχανιών". Εκ μέρους χης ΕΕ πρέπει επίσης να αντισταθμιστούν οι 
επιπτώσεις χου ανοίγματος χης αγοράς με έναν καλύτερο εξοπλισμό χων κοινοτικών 
πρωτοβουλιών3.

Ενώ ο όρο ς  "αθέμ ι τ ο ς "  α ν τ α γ ω ν ι σ μ ό ς  απαγορεύεται, σ τ η ν  ΓΣΔΕ, χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ μ ε  "άνυσο" 
α ν τ α γ ω ν υ σ μ ό  τυς δ υ ν α μ υ κ έ ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  της αγοράς, σ τ υ ς  οποί ε ς  ου " ν η π υ α κ έ ς  βυομη χ α ν ί ε ς "  
δεν έχουν π ρ ό σ β α σ η  σε α ξ υ ό λ ο γ ε ς  ε π ε ν δ ύ σ ε υ ς  τ ε χ ν ο Χ ο γ υ κ ο ύ  κεφαλαίου λόγω α ν τ α γ ω ν υ σ τ υ κ ώ ν  
τυμών. Αυ τ ό  οδη γ ε ί  σε π α ρ ό μ ο υ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  με τον " α θ έμυτο" ανταγονυσμό.

Ου κ ο υ ν ο τ υ κ έ ς  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς  α π ο ρ ρ ο φ ο ύ ν  το 9% των δ υ α ρ θ ρ ω τ υ κ ύ ν  ταμείων της Ενωσ η ς  καυ πρέπευ 
α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  από τα γ ε ν υ κ ό τ ε ρ α  κ ρ υ τ ή ρ υ α  των ε ν υ σ χ ύ σ ε ω ν  να δ υ ε υ κ ο λ ύ ν ο υ ν  την ε λ α σ τ υ κ ό τ ε ρ η  
α ν τ υ μ ε τ ώ π υ σ η  ε υ δ υ κ ώ ν  προβλημάτων. Σε σ ύ γ κ ρ υ σ η  με τα άλλ α  δυα ρ θ ρ ω τ υ κ ά  ταμ ε ί α  η Ευ ρ ω π α ϊ κ ή  
Επυτρ ο π ή  παίζευ μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  ρόλο κ α τ ά  τη χ ρ η σ υ μ ο π ο ί η σ η  καυ κατανομή των π υ σ τ ώ σ ε ω ν  αυτών.



2. Παράλληλα πρέπει, να επςδιωχθεί. η ευούχεοπ ολοκλήρωση των αγοράν των υποψηφίων 
χωρών υεχαξύ xouc, ώστε αυτό να μην επιτευχθεί μόνο με χην πλήρη ένταξη σχην ΕΕ. 
Πρόκειται, επίσης γεα ένα απαραίτητο μέσο προετοιμασίας γεα χην οικονομική ένταξη 
σχην ΕΕ. Στόχο χης κεντροευρωπα'ίκής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών CEFTA που 9α 
εκτείνεται, σε ολόκληρη χην Ανατολεκή Ευρώπη πρέπεε να αποτελεί η προετοεμασία 
γεα χην "ανχανωνεσχεκή σύγκρουση" μεχά χην προσχώρηση. Ενδείκνυταε να προηγηθεί 
χρονεκά χου ανοίγματος προς χη Δύση η ελευθέρωση χης αγοράς χων ονομαζόμενων 
"ευαίσθητων προϊόντων", περεορεζόμενη σχες υποψήφεες χώρες, ώσχε να καταστεί 
δυναχός ο σχημαχεσμός σχερεάς βάσης κεφαλαίων σχες επεχεερήσεες χης Κενχρεκής 
καε Αναχολεκής Ευρώπης. Πρέπεε επίσης να αποφευχθεί η επεδίωξη χης προσχώρησης 
σχην ΕΕ κυρίως γεα λόγους γοήχρου ή ασφάλεεας. Η γρήγορη ανάπτυξη μεας 
αναχολεκοευρωπαίκής αγοράς 9α μπορούσε να βοηθήσεε σχη δεαμόρφωση χου ευρωπαϊκού 
"κοενοχεκού πνεύμαχος" σχες υποψήφεες χώρες.

3. Τεχνεκέε καε δεαοθοωτεκέσ ενεσνύσεεο εξακολουθούν να παρέχονχαε σχο πλαεσεο 
χου υπό αναθεώρηση προγράμμαχος PHARE, οε οποίες προς χο παρόν ανέρχονχαε σε 
περίπου 1,5 δεσ. Ecu εχησίως. Το πρόγραμμα PHARE που είχε αρχεκά καχαρχεσχεί ως 
συμβουλευχεκό πρόγραμμα γεα χη μεχαχροπή χων κενχρεκά δεευθυνόμενων οεκονομεών 
σε οεκονομίες χης αγοράς, δεν επαρκεί πλέον ως προς χο μέγεθος καε χο 
περεεχόμενο γεα χη συνεχή προώθηση χων συνθηκών οεκονομεκής ανάπχυξης. Γεα χο 
λόγο αυχό θα έπρεπε να αποδεσμευχούν από χο PHARE χα σχοεχεία που ξεπερνούν χους 
αρχεκούς σχόχους (κυρίως υποδομές) καε να μεχαφερθούν σε ένα ξεχωρεσχό 
πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα READY (Ready for Accession Dynamics) πρέπεε να έχεε νέο χαρακχήρεο 
γεα να επεχαχύνεε χην εκανόχηχα προσχώρησης. Πρέπεε επίσης να συμφωνεί με χα υπό 
αναθεώρηση δεαρθωχεκά χαμεία χης ΕΕ: 1/3 χης ιδέας συμμεχοχής χης επωφελούμενης 
χώρας, προκεεμένου να εξασφαλίζεχαε η ελασχεκόχηχα ανάλογα με χην 
αποτελεσματεκότητα καε χες δυναχόχηχες προσχώρησης (με δυναχόχηχες παρέκκλεσης 
γεα μεκρά προγράμματα καενοχομίας), εφαρμογή χων περεβαλλοντεκών καε άλλων 
προδεαγραφών χης ΕΕ καθώς καε ένχονη κοενοχεκή ενίσχυση γεα χην Αναχολεκή Ευρώπη 
έως 270 Ecu ανά κάχοεκο (δηλαδή συνολεκά 36 δεσ. Ecu)4. Το πρόγραμμα αυχό θα 
έπρεπε να δεαχίθεχαε επίσης γεα χην ενίσχυση έργων υποδομής σχες υποψήφεες χώρες 
ανεξάρχηχα από χην εκάστοτε ημερομηνία προσχώρησης. Πρέπεε επίσης να ληφθεί 
υπόψη όχε οε αεχήσεες γεα χες ενεσχύσεες αυτές, που θα πρέπεε να συνοδεύονταε 
από δεευκόλυνση χης πρόσβασης στα δάνεεα χης ETE καθώς καε επεδοχήσεες επεχοκίου

Βάση υπολογεσμού: η τ ρ έ χ ο υ σ α  ε ν ί σ χ υ σ η  α π ό  τα δ ε α ρ θ ρ ω τ ε κ ά  ταμεία (χωρίς το Τ α μ ε ί ο  Συνοχής) 
α ν έ ρ χ ε τ α ε  ετ η σ ί ω ς  γεα την Ε λ λ ά δ α  ως  φ τ ω χ ό τ ε ρ η  καε κ α τ ά  συνέ π ε ε α  κ α λ ύ τ ε ρ ο  π α ρ ά δ ε ε γ μ α  
α ν α φ ο ρ ά ς  σε π ε ρ ί π ο υ  3,2 δεσ. Ecu. Α π ό  τους ί δ ε ο υ ς  π ό ρ ο υ ς  (1,214 δεσ. Ecu) πρέπεε να 
υ π ο λ ο γ ε σ τ ε ί  το π ο σ ο σ τ ό  που α ν α λ ο γ ε ί  σ τ α  δ ε α ρ θ ρ ω τ ε κ ά  τ α μ ε ί α  (χωρίς το Τ α μ ε ί ο  Συνοχής) ύψους 
33%, δ η λ α δ ή  400 εκατ. Ecu, καε να  α φ σ ε ρ ε θ ο ύ ν  α π ό  το σ υ ν ο λ ε κ ό  ποσό της ενίσχυσης. 
Κ α τ α ν έ μ ο ν τ α ς  την κ α θ α ρ ή  ε ν ί σ χ υ σ η  ύ ψ ο υ ς  2,8 δεσ. Ecu σ τ ο  σύνο λ ο  του π λ η θ υ σ μ ο ύ  των 10,4 
εκατ. (1993) π ρ ο κ ύ π τ ε ε  κ α θ α ρ ή  ε ν ί σ χ υ σ η  ύ ψ ο υ ς  π ε ρ ί π ο υ  270 Ecu ανά κάτοεκο. Γεα την Π ο λ ω ν ί α  
α υ τ ό  θα σ ή μ α ε ν ε  ε τ ή σ ε ο  α ν ώ τ α τ ο  ό ρ ε ο  ύ ψ ο υ ς  π ε ρ ί π ο υ  10,341 δεσ. Ecu, γεα την Τ σ ε χ ί α  2,781 
δεσ. Ecu, γεα την Ο υ γ γ α ρ ί α  2 , 7 5 4  δεσ. Ecu, γεα τη Σ λ ο β α κ ί α  1,431 δεσ. Ecu, γεα τη Σλοβε ν ί α  
513 εκατ. Ecu, γεα την Ε σ θ ο ν ί α  432 εκατ. Ecu, γεα τη Λ ε τ ο ν ί α  702 εκατ. Ecu, γεα τη 
Λ ε θ ο υ α ν ί α  999 δεσ. Ecu, γεα τη Ρ ο υ μ α ν ί α  6,156 δεσ. Ecu, γεα τη Βο υ λ γ α ρ ί α  2 ,403 δεσ. Ecu, 
γεα την Α λ β α ν ί α  918 εκατ. Ecu, γεα την Κ ρ ο α τ ί α  1 ,218 δεσ. Ecu, γεα τη Μ α κ ε δ ο ν ί α  567 εκατ. 
Ecu, γεα τη Β ο σ ν ί α  1,021 εκατ. Ecu καε ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  γεα τη Σερβία 2,854 εκατ. Ecu, δ η λ α δ ή  
ο υ ν ο λ ε κ ό  ποσό πε ρ ί π ο υ  36 δεσ. E c u . Εάν ληφθ ε ί  υ π ό ψ η  ο δ ε ί κ τ η ς  της α γ ο ρ α σ τ ε κ ή ς  δύναμης, 
η κ α τ α β ο λ ή  1/3 μ ό ν ο ν  του ποσού α υ τ ο ύ  σ η μ α ί ν ε ε  τό σ ο  σ η μ α ν τ ε κ ή  φ ο ρ ο λ ο γ ε κ ή  π ρ ο σ π ά θ ε ε α  εκ 
μέρ ο υ ς  των δ ε κ α ε ο ύ χ ω ν  χωρών, ώ σ τ ε  υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ε  ότε ο μ έ σ ο ς  όρος της χ ρ η σ ε μ ο π ο ί η σ η ς  τον 
α ν ω τ ά τ ω ν  ο ρ ί ω ν  θα είναε μόν ο  50%. Μ ε α  υψηλή σ υ ν ε ε σ φ ο ρ ά  είναε ω σ τ ό σ ο  α κ α τ ά λ λ η λ η  γεα να 
ε ξ α σ φ α λ ε σ τ ε ί  η χ ρ η σ ε μ ο π ο ί η σ η  των π ε σ τ ώ σ ε ω ν  σε λ ο γ ε κ ά  επίπεδα. Τα α ν ώ τ α τ α  όρεα γεα την 
Κ ύπρο κ υ μ α ί ν ο ν τ α ε  σε 197 εκατ. Ecu καε γεα τη Μ ά λ τ α  σε 97 εκατ. Ecu. Μ ό λ ε ς  η Τ ο υ ρ κ ί α  
ε κ α ν ο π ο ε ή σ ε ε  τες α ν α γ κ α ί ε ς  π ο λ ε τ ε κ έ ς  α π α ε τ ή σ ε ε ς  γεα την προσχώρηση, πρ ο κ ύ π τ ε ε  σ ύ μ φ ω ν α  με 
αυ τ ά  τα κ ρ ε τ ή ρ ε α  π ρ ό σ θ ε τ η  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ε κ ή  α ν ά γ κ η  ύ ψ ο υ ς  16,1 δεσ. Ecu (ή π ε ρ ί π ο υ  8 δεσ. Ecu 
με α π ο ρ ρ ό φ η σ η  κατ ά  50%).



γι,α υδυωτυχές επενδύσευς, θα ξεχυνήσουν από πολύ χαμηλά επίπεδα καυ θα 
αυξάνονται- σταδυαχά. Λόγω της υψηλής αναλογίας των εθνυχών συνευσφορών, πρέπευ 
να αναμένεται, ότι, γυα ολόκληρη τη δυάρχευα εφαρμογής θα απορροφηθεί μόνο το 
ήμυσυ του ποσού, δηλαδή 18 5υσ. Ecu, επευδή τη στυγμή που ορυσμένες χώρες θα 
έχουν εξαντλήσει, τα κατά κεφαλήν ανώτατα όρυα, άλλες δεν θα χρευάζονταυ πλέον 
πόρους από τα δυαρθρωτυχά ταμεία.

Ως προενταξυαχό μέσο στον τομέα της εξωτερικής πολυτυχής, θα μπορούσε να 
συμβολίζευ το δυναμυσμό της προσχώρησης η εγγραφή του προγράμματος READY, ως νέα 
υποδιαίρεση 2Α του προϋπολογυσμού της ΕΕ, να μευώσευ τυς τεχνυχές προσαρμογές 
γυα την προσχώρηση, να εξασφαλίζει, το δημοσυονομυχό σχεδυασμό καθώς καυ να 
προσδίδευ δυαφάνευα στυς απαυτούμενες χρηματοδοτικές προσπάθευες. To READY θα 
μπορούσε να χρησυμοπουθεί γι,α φυλοπερυβαλλοντυχά μέτρα στον τομέα των υποδομών, 
της γεωργίας και- της συνεχούς επιμόρφωσης ("ανθρώπυνου πόρου"), ώστε να 
επυτευχθεί σύντομα η τήρηση του κουνοτυχού κεκτημένου, π.χ. σχετυχά με το πόσυμο 
ύδωρ ή τυς εκπομπές δυοξευδίου του άνθρακα, καυ συνεπώς να ελαχυστοπουηθεί 
μακροπρόθεσμα το κόστος της προσαρμογής. Πρέπει, να ληφθεί υπόψη η αυτόνομη 
ανάπτυξη του γεωργυκού τομέα με την απαυτούμενη επυστροφή σε μυα λυγότερο 
εντατι,κή και, βυώσι,μη γεωργία καυ να προτι,μηθεί σε σχέση με τη συνέχυση των 
εσφαλμένων και- ήδη ευρυσκόμενων στο στάδι,ο της μεταρρώθμυσης γεωργυκών πολυτυκών 
της ΕΕ. Δεν θα προβούμε εδώ στην ανάλυση του Γεωργυκού Ταμείου (Τμήμα 
Εγγυήσεων) , εφόσον μάλυστα η ανάπτυξη της αγοράς καθώς καυ ο επόμενος γύρος 
της Παγχόσμι,ας Οργάνωσης Εμπορίου θα έχουν θετι,κή επίδραση στην εξέλυξη του 
προϋπολογισμού.

Οσον αφορά την περι,βαλλοντυκή πολυτυκή, οι. χώρες της Κεντρυκής καυ Ανατολυκής 
Ευρώπης πρέπευ να προετουμαστούν να αντιμετωπίσουν τη θέσπι,ση μυας ευσφοράς γυα 
το περυβάλλον, προκευμένου να μπορούν να δυαθέσουν τα απαραίτητα μέσα γι,α τον 
υψηλό βαθμό απορρόφησης των πυστώσεων του προγράμματος READY. Η επι,στροφή ενός 
μέρους της ει,σφοράς αυτής γυα επενδύσευς που σέβονται, το περυβάλλον καυ 
εξουκονομούν ενέργευα μπορεί να μευώσευ το κόστος καυ να προωθήσευ την 
αντ αγω ν υ στ υ κότ ητ α .

Η δημοσυονομυκή στρατηγυκή

Η δέσμευση της ΕΕ να υποδεχθεί τυς χώρες της Κεντρυκής καυ Ανατολυκής Ευρώπης 
προχύπτευ τόσο από πολυάρυθμες δηλώσευς των εκπροσώπων της όσο καυ από την 
αναγνώρυση της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως πανευρωπαϊκής κουνότητας, όπως εκφράζεταυ 
στο προοίμυο της Συνθήκης ΕΕ καυ στο άρθρο Ξ της Συνθήκης ΕΕ. Ως εκ τούτου, τα 
χρημστοδοτυκά θέματα είναυ δευτερεύοντα σε σχέση με τυς ανευλημμένες πολυτυκές 
υποχρεώσευς καυ καθορίζονταυ ανάλογα με αυτές καυ όχυ αντίστροφα. Συγχεκρυμένα 
υπενθυμίζεταυ ότυ παράλληλα με τυς πολυτυκές ευκαυρίες που προσφέρευ η δυεύρυνση 
της Ενωσης, αναμένονταυ επίσης τεράστυα ουκονομυκά πλεονεκτήματα από το εμπόρυο. 
Εξάλλου, η συχνά στατυστυχή θεώρηση της έλλευψης δημοσυονομυκών πόρων τοποθετεί 
τυς άμεσες δημοσυονομυκές επυπτώσευς στο επίκεντρο κάθε συζήτησης.

Οπουος λουπόν επυθυμεί σοβαρά τη δυεύρυνση της Ενωσης καυ δεν τη θεωρεί μόνον 
λόγυα άνευ σημασίας, πρέπευ να αντυδράσευ σε αυτή την πραγματυκότητα καυ να 
προτείνευ κατάλληλα χρηματοδοτυκά προγράμματα. Παράλληλα πρέπευ τα ανώτα όρυα 
των υδίων πόρων που αποφασίστηκαν στη Δυάσκεψη Κορυφής του Εδυμβούργου να 
δυατηρηθούν, ευ δυνατόν, στο ύψος του 1,271 του ΑΕΠ. Χρευάζεταυ επίσης να 
αναθεωρηθούν ορυσμένα προγράμματα της ΕΕ (γεωργυκά καυ δυαρθρωτυκά), τα οποία

Βλέπε επίσ η ς  το έ γ γ ρ α φ ο  τον F.W. G r a e f e  zu Baringdorf, Hann e s  Lorenzen και. O l i v e r  Emm e s .



πρέπει, να μπορούν να χρησιμοποιούνται. περεσσότερο ως μέσα διαμόρφωσης παρά ως 
μέσα ανακατανομής. Εάν επεκτείνονταν στην Ανατολική Ευρώπη πολιτικές με αμφίβολη 
αποχελεσμαχικότητα, η Ευρωπαϊκή Ϊϋνωση θα έχανε πολύ σύνχομα χην υποστήριξη χης 
κοινής γνώμης.

Οε επεπχώσεες των υποχρεώσεων χης δεεύρυνσης σχον προϋπολογεσμό χης ΕΕ δεν 
μπορούν, όπως και οε ίδιες οε υποχρεώσεες, να αμφεσβηχηθούν. θα μπορούσαν όμως 
να μην συμπίπτουν χρονικά όλες οε πολιτικές, οικονομικές και δημοιονομικές 
επεχπώσεες χης προσχώρησης, θα ήχαν πολύ καλύτερο, με χην ποόληιρη οοεσυένων 
διαρθρωτικών καε δηυοσιονοιιικών σχοενείων xnc προσχώρησηc. να εφαρμοσχούν ίδια 
κριτήρια σχα κράτη μέλη καε σχες υποψήφεες χώρες καε με χον χρόπο αυχό θα 
μεεώνονχαν επίσης οε μεχαβαχεκές περίοδοι μεχά χην προσχώρηση. Με χον χρόπο ίδιο 
χρόπο μεεώνεχαε ο πολυδεάσχαχος χαρακχήρας χης προσχώρησης, επεχυγχάνεχαε 
συνέχεση χων κοενοχεκών δαπανών ανεξάρτητα από το διασοοετικό νοόνο xnc 
προσχώρπσηο καε αποφεύγεχαε να μεχαχραπούν χα κρεχήρεα επιλεξιμότητας νεα χα 
δεαρθρωχεκά ταμεία (75% χου ΑΕΠ χης ΕΕ) σε "χροχοπέδη χης προσχώρησης".

Γεα να εξασφαλίζεται ακρεβέσχερα η συμπληρωμαχεκόχηχα χου δημοσεονομεκού 
προγραμμαχεσμού (δημοσεονομεκές προβλέψεες) καε χου προγραμμαχεσμού χης 
προσχώρησης, θα μπορούσαν να αναβληθούν χρονεκά οε δεαπρανμαχεύσεες χων νέων 
δημοσεονομεκών προοπχεκών (πακέχο Σανχέρ I), οε οποίες θα καχαρχεσχούν 
φυσεολογεκά γεα χα έχη 2000 έως 2005 καε ο προϋπολογεσμός χης άνωσης θα 
καταρτιστεί σύμφωνα με χο άρθρο 203 χης Συνθήκης ΕΕ χώρες νέες δημοσεονομεκές 
προοπχεκές γεα ένα ή δυο χρόνεα.
Μία νέα υποδιαίρεση 2Α θα μπορούσε να εισαχθεί σχον προϋπολογεσμό από χην 
αρμόδεα γεα χον προϋπολογεσμό αρχή με απόφαση χου Συμβουλίου καε χου ΕΚ ήδη από 
χο 1998, μεχαφέρονχας χα καχάλληλα γεα χην προσχώρηση σχοεχεία χου προγράμμαχος 
PHARE (ενίσχυση γεα χην υποδομή σχες μεταφορές καε χον εφοδεασμό) στο πρόγραμμα 
READY, χωρίς να μεταβληθούν χα ανώτατα όρεα χων εδίων πόρων (1,27%). ferai θα 
μπορούσε να αποκτηθεί ήδη πρεν από χην πλήρη εφαρμογή χου προγράμμαχος εμπεερία 
από χο READY.

Προκεεμένου να προετοεμαστεί η 6νωση γεα χη δεεύρυνση, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη 
θα υποσχεί χην πρώτη σοβαρή δοκιμασία χης, επεεδή γεα όλους τους πολίτες χης ΕΕ, 
συμπερελαμβανομένων χων νέων μελών, πρέπεε να εσχύουν χα ίδεα δεκαεώματα (δηλαδή 
π.χ. ελεύθερη κυκλοφορία). Τούτο απαεχεί νέα δεαχύπωση χης ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύησης καε περεορεσμούς, ανάλογα με χο μέγεθος χης πρόκλησης, γεα όλουε 
τους Ευρωπαίους. Ενώ όλα χα 15 σημερενά κράχη μέλη πρέπεε να αναμένουν εσχυρό 
ανχαγωνεσμό από χες Αναχολεκές χώρες, κράχη όπως η Γερμανία, η Αυστρία, χο 
Μπενελούξ, η Γαλλία, η Δανία, η Φινλανδία καε η Σουηδία θα γνωρίσουν πεθανόχαχα 
επεπλέον αύξηση χων μεταναστών. Ενώ οε γεωργεκές δαπάνες χης ΕΕ μεεώνονχαε 
σημανχεκά γεα χην Ευρώπη χων 15, καε χα δεαρθρωχεκά ταμεία γεα χες φτωχότερες 
περεοχές χων πλουσεοχέρων κρατών, όπως Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία καε Ιταλία, 
μεεόνονχαε κατά χο ήμεσυ, θα πρέπεε καε οε Νότεοε Ευρωπαίοε να υποστούν μεεώσεες 
από χες κοενοχεκές δεαρθρωχεκές πολεχεκές σχες πλουσεότερες περεοχές τους καε 
χην εξάντληση χων πεστώσεων χου Ταμείου Συνοχής6. Επεεδή χα κρεχήρεα επελογής 
γεα χες περεοχές χου στόχου 1 βασίζονται σε ποσοστό 75% (ή 90% γεα χο Ταμείο

Το  Τ α μ ε ί ο  Σ υ ν ο χ ή ς  δ ε α θ έ τ ε ε  το 1996 2 ,444 δυο. Ecu καε δ η μ ε ο υ ρ γ ή 8 η χ ε  κατ ά  πρώτο Χόγο γεα 
την ε π ί τ ε υ ξ η  τον κ ρ ε τ η ρ ί ω ν  του Μ ά α σ τ ρ ε χ τ  γεα την Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλα ν δ ί α  καε Ισπανία. 
Εάν καε άλλ α  κ ρ ά τ η  μέλη δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ ν  να π ρ ο σ χ ο ρ ή σ ο υ ν  σ τ η  ν ο μ ε σ μ α τ ε κ ή  ένωση τότε θα έπρεπε 
το Τ α μ ε ί ο  να ε π ε κ τ α θ ε ί  καε σε αυτά. Μετά τη δ ε ε ύ ρ υ ν σ η  θα έπρεπε να δ οθεί δ ε κ α ί ω μ α  
π ρ ό σ β α σ η ς  καε ο τ α  ν έ α  κράτη μέλη. Τότε το Τ α μ ε ί ο  θα έχανε κάθε λογεκό πλαίαεο. Π α ρ ά λ λ η λ α  
λογω της ο υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η ο η ς  του Τ α μ ε ί ο υ  με ίδεους π ό ρ ο υ ς  καε θα χα ν ό τ α ν  ο η μ α ν τ ε κ ό  μ έρος 
τον κ α θ α ρ ό ν  π λ ε ο ν ε κ τ η μ ά τ ω ν  γεα τους μέχρε τώρα δ ε καεούχους.



Συνοχής) του κοινοτικού μέσου όρου χου ΑΕΠ, η μείωση που θα προέκυπτε από χη 
διεύρυνση θα αφορούσε κυρίως χην Ισπανία, ΠορχογαΧία, Ελλάδα και. Ιρλανδία. Για 
χο λόγο αυχό οί χέσερυς χώρες συνοχής ενδίαφέρωνταί για χην αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση καί χη ριζική μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων.

Εντονότερη συνεργασία της ΕΕ με τους απομακρυσμένους γείτόνους της
Η ίϊνυση έχει ζωτικό συμφέρον να μην αφήσει να δημίουργηθεί στα σύνορά της 
πολίτικο κενό. Πρέπει κατά συνέπεια να αποφευχθεί η απομόνωση σε σχέση με τους 
ανατολικούς γείχονές της τόσο κατά χη διάρκεια όσο καί μετά χην περίοδο 
προσχώρησης καί δεν πρέπει να επιτρέψει να μεχαχραπούν χα σύνορά της σε "αργυρό 
παραπέτασμα" λόγω πλούτου ή σε "πράσινο παραπέτασμα" λόγω περιβαλλοντικών 
προδιαγραφών. Δεν πρέπει επίσης να αποκλεισθούν διά παντός μεταγενέστερες 
προσχωρήσεις (π.χ. Μολδαβία). Για τους λόγους αυτούς η Ϊ5νωση πρέπει να αναπτύξει 
όχι μόνον ένα σχέδιο διεύρυνσης, αλλά καί ένα ευρύτερο γεωγραφικό αναπτυξιακό 
σχέδιο στο πλαίσιο χου οποίου θα συντονίζονται μεταξύ τους δημοσιονομικές 
πιστώσεις, δάνεια της ΕΤΑΑ, η εμπορική πολίτική (π.χ. σύνδεση) καί άλλα πολίτικά 
μέσα ως πλαίσιο μίας αποτελεσματικής διασυνοριακής συνεργασίας. Το πρόγραμμα 
MEDA καί το υπό αναθεώρηση πρόγραμμα TACIS θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στη 
συνένωση των μεθοριακών περιοχών. Η συμμετοχή των εταίρων στα επίμέρους 
προγράμματα της ΕΕ πρέπει να διευκολύνεται συνεχώς. Για παράδειγμα η στρατηγική 
αυτή θα πρέπει να επιτρέψει την επιλεκτική συμμετοχή σε προγράμματα όπως 
"Σωκράτης", "Λεονάρδο", "Νέοι γτα την Ευρώπη" καθώς καί στο ερευνητικό πρόγρχιμμα 
πλαίσιο.

0 έντονος προσανατολισμός τον εξωτερικών υποθέσεων στο στόχο της προσέγγισης των 
νέων κρχττών στην ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει στη μείωση των δαπανών γτα άλλες 
υποχρεώσεις, κυρίως στον τομέα της ανθρωπιστικής καί αναπτυξιακής βοήθειας καθώς 
καί της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρώπη δεν πρέπει με κανένα 
τρόπο να εξαγοράσει ττς υψηλές χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις της λόγω της 
προσχώρησης ή της προενταξτακής φάσης, με την εγκατάλειψη των δραστηριοτήτων της 
σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Από καθαρά τεχνική άποψη η υπερφόρτωση της κατηγορίας 4 από την προαναφερόμενη 
χρηματοδότηση του προγράμματος READY μπορεί να αντίμετωπίσθεί με μία νέα 
υποκατηγορία 2Α καθώς καί με τη μεταφορά μεγάλου μέρους της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης γτα τα διαρθρωτικά κατ συναφή μέτρα υπέρ του γεωργικού τομέα στις 
κατηγορίες 2 καί 1 .

Το χρονοδιάγραμμα

Η μετάβαση σε μία ισότιμη συμμετοχή των χωράν της Κεντρικής καί Ανατολικής 
Ευρώπης δεν αρχίζει τη στιγμή της προσχώρησης, αλλά έχει αρχίσει ήδη από τη 
στιγμή που εφαρμόζεται το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής. Στις Διασκέψεις Κορυφής 
του Εσσεν καί της Μαδρίτης τέθηκε ο στόχος της όσο το δυνατόν συντομότερης 
προσχώρησης, καί σημαντικό ρόλο παίζει το Θέμα του σωστού συγχρονισμού των 
διαφόρων στοιχείων της διαδικασίας προσχώρησης. Το αποτέλεσμα της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης στα μέσα του 1997, η έναρξη, αμέσως μετά, των 
διαπραγματεύσεων της προσχώρησης καθώς καί ο νέος καθορισμός των δημοσιονομικών 
προοπτικών (πακέτο Σαντέρ I) συμπίπτουν χρονικά. Για το λόγο αυτό είναι 
σημαντικό να υπάρχει συμπληρωματίκότητα μεταξύ του δημοσιονομικού καί του 
χρηματοδοτικού σχεδίασμού, η οποία ερμηνεύεται με την εγγραφή του προγράμματος 
READY στις επόμενες δημοσιονομικές προβλέψεις καί με την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 203 για τα επόμενα 1 έως 2 έτη:



* Από χο 1995:

* 1997:

* 1998 έως 2000:

* Μέσα 1998:

* -Εως χην 1.1.1999:

* 2000:

Εφαρμογή χων προδχαγραφών χης ΕΕ σχο εθνχχό νομοθεχχχό 
πλαίσχο.

Αναθεώρηση χου προγράμμαχος PHARE· αύξηση χου επενδυνχχχού 
μέρους· μείωση σχα πλαίσχα χου δυναχού χης χεχνχχής 
βοήθεχας.

"Phasing in" χου προγράμμαχος READY * Εως χην 1.1.1998: 
Καθορισμός χων σχόχων χου πλαχσίου γχα χη σχενόχερη ένχαξη 
σχην εσωχερχχή αγορά χων υποψηφίων χραχών, δχεύρυνση και. 
χελεχοποίηση χης CEFTA προς έναν οχχονομχχό χώρο χης 
Κενχρχχής χαχ Αναχολχχής Ευρώπης μεχαξυ όλων χων υποψηφίων 
χωρών και. ενδεχομένως άλλων χωρών, συμπερχλαμβανομένου χου 
χρονοδχαγράμμαχος γχα χην ελευθέρωση ορχσμένων 
"ευαίσθηχων" αγορών, οχ οποίες μέχρχ σήμερα ελέγχονχαχ από 
χο χράχος ή είναχ μονοπωλχαχές.

Εναρξη χου "Αχαρθρωχχχού Δχαλόγου" μεχαξυ χης Ευρώπης χων 
15 χαχ χων υποψηφίων με σχόχο χην προσχώρηση.

Ευρύχερο άνοχγμα χων αγορών χης ΕΕ χαχ σχα "ευαίσθηχα 
προ'χόνχα".

Καχάρχχση χου προϋπολογχσμού χης ΕΕ σύμφωνα με χο άρθρο 
203 χης Συνθήκης ΕΕ γχα ένα έως δυο έχη χωρίς νέες 
δημοσχονομχχές προβλέψεχς χαχ χαχόπχν ενσωμάχωση χης 
δχεύρυνσης σχχς προσεχείς δημοσχονομχχές προβλέψεχς.
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1 . Η πλέον χρήσεμη ανάλυση που προσέφερε ο εεσηγητής γεα τον προϋπολογεσμό 
1996 σχετικά με τες δημοσεονομεκές δηλώοεες που καλύπτουν δραστηρεότητες 
της κατηγορέας 3 καε 4’, χρησεμεύεε ως σημείο εκκίνησης γεα την επεσκόπηση 
της σημερενής κατάστασης καε μπορεί να μας υπόδειξεε την κατεύθυνση γεα 
το μέλλον, κατά τη δεάρκεεα της προενταξεακής περεόδου καε της ιδέας της 
δεεύρυνσης. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών της κατηγορίας 3 αφορά τα 
πολυετή προγράμματα. Το 60% του προϋπολογεσμού του 1996 ύψους 5.324 εκατ. 
Ecu γεα δραστηρεότητες της κατηγορίας 3 των δημοσεονομεκών προοπτεκών, 
δεατίθεταε γεα το πενταετές τέταρτο πρόγραμμα-πλαεσεο στον τομέα της 
έρευνας καε της τεχνολογεκής ανάπτυξης. Το υπόλοεπο δεατίθεταε κατά σεερά 
στον προϋπολογεσμό γεα το 1996 στα παρακάτω:

1 996 1 997
εκατ. Ecu

Δεευρωπαϊκά δίκτυα 410 526
Εκπαίδευση καε νέοε 397 373
Εσωτερεκή αγορά 221 1 67
Αλλες κοενωνεκές δράσεες 1 90 1 60
Άλλες γεωργεκές δράσεες 1 66 1 65
Περεβάλλον 1 33 1 34
Οπτεκοακουστεκά, MME καε Πολετεσμός 1 1 9 1 08
Βεομηχαν ία 1 1 5 1 1 8
Πληροφόρηση καε επεκοενωνεες 113 108
Ενέργεεα 68 43
Μεταφορές 41 21

Πολλές από τες ανωτέρω ονομασίες αφορούν πολυετή προγράμματα τα οποία
έχουν συχνά αποφασεσθεε με βάση τη δεαδεκασεα της συναποφασης. Γεα
συγκρετεκούς λόγους παραθέτουμε καε τα στοι,χευα του προσχεδίου
προϋπολογεσμού γεα το 1997. Αυτές οε δραστηρεότητες εεναε πεθανόν να
συνεχεσθούν καε μετά τη δεεύρυνση, εφόσον καλύπτουν πολετεκές οε οποίες 
αποτελούν βασεκά στοεχεία της Ένωσης.

II. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. Οε δημοσεονομεκές επεπτώσεες της δεεύρυνσης στες εσωτερεκές πολετεκές 
εεναε πεθανόν να συγκεντρωθούν στην προενταξεακή περίοδο, εφόσον τηρηθούν 
οε επεταγές της Λευκής Βίβλου. Μία από τες προτεραεότητες είναε η νομεκή 
εναρμόνεση στες υποψήφεες γεα προσχώρηση χώρες, βήμα ουσεαστεκής σημασίας 
γεα την εεσδοχή τους στην ενεαία αγορά.

3. Οε προς ένταξη χώρες πρέπεε να ολοκληρώσουν τη μετάβασή τους στην 
οεκονομεα της αγοράς. Επί πλέον, εεναε ανάγκη να αποκτήσουν το 
νομεκοθεσμεκό πλαεσεο καε τες αντεστοεχες εκτελεστεκές καε δεοεκητεκές 
δομές έτσε ώστε να εεσέλθουν απαλότερα στην ενεαία αγορά, χωρίς να την 
δεαταράξουν καε χωρίς να δημεουργηθούν σοβαρές στρεβλώσεες που επηρεάζουν 
τον αναταγωνεσμό. Τούτο θα υπονόμευε τη σταθερότητα της ενεαίας αγοράς 
προκαλώντας σοβαρές οεκονομεκές πεέσεες στες φτωχότερες περεοχές της ΕΕ 
που πλήττονταε ήδη από υψηλή ανεργία, καε θα συνέβαλε στην επεδε ένωση της 
ανεργίας στες εν λόγω περεοχές.

4. Η εναρμόνεση της νομοθεσίας αποτελεί κεντρεκό ζήτημα· η κυρεότερη δυσκολία 
έγγεεταε στην μεταφορά της κοενοτεκής νομοθεσίας καε των οδηγεών στην 
έννομη τάξη των χωρών της Κεντρεκής καε Ανατολεκής Ευρώπης (ΧΚΑΕ). Αυτή 
η δεαδεκασεα εεναε ζωτεκής σημασίας προκεεμένου να δημεουργηθεε η
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απαιτούμενη αξιοπιστία και, αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των οικονομικών 
παραγόντων, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας σταθερής αγοράς και 
εγγυάται την εγκυρότητα της διαδικασίας.

5. Η Λευκή Βίβλος είναι το όργανο προσανατολισμού των ΧΚΑΕ και συνι,στά μια 
άμεση προενταξιακή στρατηγική. Εν τούτους, οι υποψήφιες για προσχώρηση 
χώρες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για προσπάθεια που 
καταβάλλεται από κοινού για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, δηλαδή 
βαρύνονται αναπόφευκτα από επιμεριζόμενες δαπάνες που συνδέονται με τη 
διαδικασία της διεύρυνσης και δεν πρέπει να αναμένουν ότι θα είναι 
αποδέκτες απλώς και μόνο κάποιας βοήθειας.

6. Σημαντικό τμήμα της προενταξιακής στρατηγικής χρηματοδοτείται ήδη από το 
πρόγραμμα PHARE. Ωστόσο, ορισμένα προγράμματα που καλύπτουν εσωτερικές 
προοπτικές πρέπει, βραχυπρόθεσμα, να ανοίξουν και στις υποψήφιες χώρες, 
έτσι ώστε να αρχίσει να μικραίνει το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ 
αυτών των χωρών και της ΕΕ, και να αναπτυχθούν οι οικονομίες τους.

7. Οι οικονομίες των ΧΚΑΕ δεν ανταποκρίνονται ακόμη στις ίδιες κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές της ΕΕ. Σε ορισμένους τομείς, όπως είναι η 
νομοθεσία του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών, οι ΧΚΑΕ 
κάνουν μόλις τα πρώτα τους βήματα. Η έλλειψη πληροφοριών τεχνικής φύσης 
και κατάρτισης αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτές οι χώρες, όπως οι 
ίδιες παραδέχονται, χρειάζονται ιδιαιτέρως κατηρτισμένο προσωπικό το οποίο 
θα μπορεί να ανταποκριθεί στις θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές στις 
οικονομίες τους, οι οποίες θα προκόψουν λόγω της διαδικασίας προσαρμογής 
στην ενιαία αγορά. Τούτο τονίζει την απόλυτη σπουδαιότητα προγραμμάτων 
όπως τα LEONARDO, SOCRATES, KAROLUS και MATTHAEUS για τις ΧΚΑΕ. Όλα αυτά 
θα επηρεάσουν τους πόρους για τις εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ και θα 
ενισχύσουν την ανάγκη για αναλογική αύξηση στους τρέχοντες πόρους.

8. Και άλλοι τομείς θα επηρεασθούν εάν πρέπει να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις 
του άρθρου 100 A της Συνθήκης. Το ζήτημα του περιβάλλοντος θέτει τα 
τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΧΚΑΕ οε αυτόν τον τομέα: το 
πρόβλημα των πυρηνικών αντιδραστήρων συνιστά σοβαρότατη απειλή κατά του 
περιβάλλοντος στις χώρες αυτές. Το γενικότερο πρόβλημα της ρύπανσης και 
των γενικά χαμηλότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών στην παραγωγή 
επιδεινώνει μια ήδη δύσκολη κατάσταση. Επομένως, πρέπει να αναμένεται ότι 
θα επηρεασθούν και οι πιστώσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ μετά 
τη διεύρυνση αλλά και κατά τη διάρκεια της προενταξιακής περιόδου.

9. Οι ανάγκες των ΧΚΑΕ για έρευνα και τεχνολογική ανάπυξη θα αυξηθούν με τη 
σταδιακή τους ενσωμάτωση στην κοινή αγορά. Το Κοινοβούλιο αναγνώρισε πολύ 
νωρίς το δυναμικό αυτών των χωρών στην Ε&ΤΑ και την σημαντική τους 
εμπειρία, άσκησε δε πιέσεις ώστε να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες 
για τη δημιουργία μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινότητας στον τομέα της 
έρευνας, μέσω του προγράμματος COPERNICUS, του οποίου είχαν προηγηθεί οι 
πρωτοβουλίες EAST και GREEN. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπει τώρα ότι 
μία από τις τέσσερεις δραστηριότητες Ε&ΤΑ θα αφορά τη διεθνή συνεργασία. 
Εν τούτοις, αυτές οι χώρες χρειάζονται και άλλες ενέσεις τεχνογνωσίας και 
μεταφορά τεχνολογίας προκειμένου να καλύψουν τα σημερινά κενά τους και να 
προωθήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

10. Άλλες αλλαγές θα προκόψουν χάρη στη γεωγραφική επέκταση της Ένωσης. Ο 
στρατηγικός προσανατολισμός των διευρωπαϊκών δικτύων θα μεταβληθεί, λόγω 
της διαδικασίας της διεύρυνσης, αντί από Βορρά προς Νότο σε 
δυτικοανατολικό. 11

11. Η ανάγκη να προωθηθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή, οτο πλαίσιο των 
"εσωτερικών πολιτικών", στην Ένωση και στις χώρες αυτές, ενώ συγχρόνως θα 
εξασφαλίζεται η ισορροπία σε εκείνα από τα κράτη μέλη που θα πλήττονται 
από την άνοδο του ανταγωνισμού, αποτελεί ένα από τα αινίγματα που θα



απαιτήσει. έγκανρη λύση κατά τνς δναπραγματεύσενς. Αυτό θα επηρεάσει, τη 
βνομηχαννκή καν κοννωννκή πολντνκή της ΕΕ.

III. ΣΥΝΟΨΗ

12. Μεγάλες δημοσνονομνκές απαντήσενς θα υπάρξουν σε ό,τν αφορά τι,ς 
δράστηρι,ότητες που καλύπτονταν σήμερα από τνς εσωτερνκές πολντνκές των 
δημοσνονομνκών προοπτνκών, ιδίως κατά την προενταξνακή περίοδο. Είναι, πολύ 
νωρίς γLa να υπολογίσουμε επακριβώς αυτές τνς απαντήσενς, αλλά αυτές ον 
επνπτώσενς σε συνδυασμό με την αργή μεταφορά της κοννοτνκής νομοθεσίας καν 
την απορροφητνκή δυνατότητα των ΧΚΑΕ οδηγούν σε τρία αναπόφευκτα 
συμπεράσματα :
1 . Απαντείταν επαρκής προενταξνακή καν/ή μεταβατνκή περίοδος έτσν ώστε 

να νκανοπονηθούν ον όρον προσχώρησης στην ενναία αγορά καν να δοθεί 
χρόνος στνς ΧΚΑΕ να ολοκληρώσουν την προσαρμογή τους.

2. Ον υποψήφνες γνα προσχώρηση χώρες θα χρενασθεί να συμμετάσχουν σε 
μερνκά από τα έξοδα της δνεύρυνσης ώστε να σηματοδοτηθεί η πολντνκή 
τους δέσμευση προς την κατεύθυνση αυτή. Κάθε ΧΚΑΕ, στην πορεία της 
δημνουργίας του νομνκού πλανσίου καν των απαντούμενων δομών της 
ενναίας αγοράς, πρέπεν να αντνμετωπίζεταν μεμονωμένα αλλά καν σε 
νσότνμη βάση έτσν ώστε να γίνονταν σεβαστές ον δνκές της 
προτερανότητες καν η εσωτερνκή πραγματνκότητα της χώρας. Κάθε ΧΚΑΕ 
θα πρέπεν να υποβάλεν πρόγραμμα προσχώρησης που θα αφορά την μορφή 
καν το ύψος της συμμετοχής της στα εσωτερνκά προγράμματα της ΕΕ. 
Τούτο θα επντρέψεν στην ΕΕ να εκτνμήσεν τη συμβολή αυτών των 
προγραμμάτων στην ονκονομνκή τους ανάπτυξη, να αναλύσεν την 
πραγματνκή τους απορροφητνκή δυνατότητα καν προβλέψεν ακρνβέστερα 
τη συνολνκή δαπάνη της δναδνκασίας δνεύρυνσης προς το συμφέρον όλων 
των συμμετεχόντων, εντός καν εκτός της Ένωσης.

3. Ο δημοσνονομνκός αντίκτυπος στνς εσωτερνκές πολντνκές υποχρεώνεν 
την ΕΕ να επννοήσεν τα απαντούμενα χρηματοδοτνκά μέσα πολύ πρνν από 
τη δνεύρυνση. Το PHARE θα χρενασθεί να αναπροσαρμοσθεί με βάση την 
προενταξνακή στρατηγνκή, όπως ορίζεταν στη Λευκή Βίβλο, καν να 
ανοίξεν σε ορνσμένα από τα εσωτερνκά προγράμματα στνς ΧΚΑΕ, πράγμα 
το οποίο προϋποθέτεν αναθεώρηση του χρηματοδοτνκού ανωτάτου ορίου 
σε αυτόν τον τομέα.

13. Μνα πρώτη προσέγγνση στνς προκαταρκτνκές προβλέψενς του κόστους της 
δνεύρυνσης γνα τνς εσωτερνκές πολντνκές αποτυπώνεταν στον πίνακα I 
κατωτέρω.
Συνεπάγεταν αύξηση των δαπανών 
συμπερνλαμβανομένων των χωρών 
συμπερνλαμβανομένων των 10 ΧΚΑΕ.

γνα τνς εσωτερνκές πολντνκές 
του Visegrad καν αύξηση

κατα
κατά

1 7% 
28%



Τομέας Τμήμα III - Εσωτερικές πολίτικε

κάτ/10 10 εκτ. Β3 Β4 Β5 Β6 ΣΥΝΟΛΟ

Πολωνία 38,4 31,3 85,5 20,2 69,2 321 , 5 496,3
Ουγγαρία 10,3 9,3 22,9 5,4 18,6 86,2 133,1
Τσεχία 10,3 7,9 22,9 5,4 18,6 86,2 133,1
Σλοβακία 5,3 4,9 11,8 2,8 9,6 44,4 68,5
Visegrad 64,3 53,4 143,1 33,8 115,9 538,3 831 ,1
Ρουμαν ία 22,8 23,8 50,8 12,0 41,1 190,9 294,7
Βουλγαρία 8,5 11,1 18,9 4,5 15,3 71,2 109,9
Βαλτική 7,8 17,5 17,4 4, 1 14,1 65,3 100,8
ΧΚΑΕ 10 103,4 105,8 230,2 54,4 186,3 865,6 1336,5
EUR 15 369,9 323,1 823,4 194,5 666,6 3096,6 4781,1
Προβλέψεις 473,3 428,9 1053,6 248,9 852,9 3962,2 6117,6

* Τα βασικά ποσά αντιστοιχούν στις αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του 1996
* Οι γραμμές του κεφαλαίου Β2 που αφορούν τις μεταφορές δεν περιλαμβάνονται
* Όλα τα ποσά σε εκατ. Ecu
* Γραμμική εκτίμηση ανά κάτοικο: status quo
* Αυτές οι προβλέψεις δεν λαμβάνουν υπόψη δύο σημαντικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν αργότερα:
1 . Η στάθμιση των ποσών σε σχέση με το κατά κεφαλή ΑΕΠ των διαφόρων ΧΚΑΕ θα επιτρέψει να 

εκτιμηθεί καλύτερα η πραγματική τους δυνατότητα απορρόφησης·
2. Η περιφερειακή πυκνότητα των διευρωπαϊκών δικτύων.

* Η Σλοβενία δεν περιλαμβάνεται.

14. 0 κατωτέρω πίνακας, βασισμένος στα ίδια κριτήρια του προηγουμένου, παρουσιάζει, με βάση τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού 1996, την ειδική επίπτωση στα διευρωπαϊκά δίκτυα.

Δ ι ε υ ρ ω π α ϊ κ ά δ ί κ τ υ α
Ανά κάτούκο - EUR 15 1 , 5
Προϋπολογισμός 1996 410,0

Νέο ποσό 544 , ?

15. Επαυαλάβαμε την ίδια άσκηση για όλες τις γραμμές στις κατηγορίες Β3 έως Β6, 
υποδεικνύοντας τους δημοσιονομικούς πόρους ανά κάτοικο:

Γ ρ α μ μ έ ς Σ ύ ν ο λ ο  Π ρ ο ϋ π .  1 9 9 6 Α ν ά  κ ά τ ο ι κ ο
Β3 823,4 2,2
Β4 194,5 0,5
Β5 666,6 1 ,8
Β6 3096,6 3,4

ΣΥΝΟΛΟ 4781,1 12,9



Δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι κ έ ς  π ρ ο ο π τ ι κ έ ς  γ ι α  τ ο  1 9 9 7  
0 1  Κ Υ Ρ Τ Ο Τ Ε Ρ Ο Ι  Μ Α Κ Ρ Ο Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ι  Δ Ε Ι Κ Τ Ε Σ  1,1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Π λ η θ . Σ υ ν ο λ ι κ ήέ κ τ α σ η ΑΕΠ Α Ε Π / κ ά τ ο ι κ ο Π λ η θ ω ρ ι σ μ ό ς Α ν ε ρ γ ί α Γ ε ω ρ γ .  Ε π ι φ ά ν ε ι α Α π α σ χ ό λ η σ η  σ τ ο ν  γ ε ω ρ γ ι κ ό  τ ο μ έ α Ε μ π ό ρ ι ο Ι σ ο σ κ έ λ ι σ η  Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ
εχατ.

εχατ. 
εχτ.

δισ.
Εσυ Εσυ

Εσια
ΡΡΡ

Μεταβολή σε 
% ΔΤΚ*

% εργατ. 
δυναμικό

εχατ. 
εχτ:.

%
Σύνολο 000

% σύν 
αηασχ.

% σύν 
εξαγ.

% σύν 
εισ.

% ΑΕΠ

1994 1995 1994 1995 1994 1995

Εσθονία 1 .6 4.5 1 .5 938 η . Ά . 48.0 30.0 5.3 6.0 1 .4 31 89 8.2 11.0 16.7 -

Λεττονία 2.6 6.5 2.2 850 η. 3.. 25.0 20.0 6.5 10.0 2.5 39 229 18.4 12.8 2.2 -
Λιθουαν ία 3.8 6.5 2.3 627 η. 3. . 45.0 25.0 3.8 6.2 3.5 54 399 22.4 10.8 - 2.0

2.2
- 2.0

2.0

Β α λ τ ι κ ή 7 . 9 1 7 . 5 6 . 0 7 57 η . * . 7 . 4 43 7 1 7 1 9 . 4
Πόλων ία 38.5 31 .3 73.4 1907 4838 32.2 25.0 16.1 16.0 18.6 59 3661 25.6 12.2 11.1 - -

Τσεχ ία 10.3 7.9 26.7 2586 7507 10.0 9.0 3.2 4.0 4.3 54 271 5.6 7.7 9.6 2.6 3.1
Σλοβακ ία 5.3 4.9 8.7 1643 6367 13.4 12.0 14.8 15.0 2.4 49 178 8.4 5.9 9.3
Ουγγαρία 10.3 9.3 32.5 3150 5967 19.1 28.0 10.5 12.0 6.1 66 392 10.1 21.8 7.4 1 .0 0 . 0

Σλοβενία 1 .9 2.0 9.8 5018 7697 19.8 10.0 13.8 13.3 0.9 43 90 10.7 4.7 8.2 -
5.7 4.7

5.8 3.5

0.2 0.2

Κ Ε Ζ Ε Σ + ' 2’ 6 6 . 4 5 5 . 4 1 5 1 . 1 2 2 7 7 5 6 3 5 3 2 . 3 58 4 5 9 2 2 2 . 1
Ρουνιαν ία 22.7 23.8 21 .8 961 2941 62.0 29.0 10.8 11.6 14.7 62 3537 35.2 6.8 ο ̂ 9 - -
Βουλγαρία 8.5 11.1 9.4 1110 37 54 121 .9 80.0 12.4 15.0 6.2 £Γ Γ 694 21.2 20.7 10.6 4 .4 3.3

6.7 6.0

Βαλκάνια 31 . 2 3 4 . 8 3 1 . 2 1001 3 163 2 0 . 9 60 4231 3 2 . 9
Χ Κ Α Ε - 1 0 1 0 5 . 5 1 0 7 . 7 1 8 8 . 3 1 786 η .  β . 6 0 . 6 56 9 5 4 0 2 6 . 7Ε Ο - 1  5 3 6 9 . 7 3 2 3 . 4 5 9 0 5 . 1 1 5 9 7 2 1 5 879 3 . 2 3 . 2 1 1 . 2 1 0 . 7 1 3 8 . 1 43 8 1 9 0 5 . 7 8 . 0 9 . 5 - -5 . 5 4 . 5
Χ Κ Α Ε / Ε ϋ 29% 33% 3% 11% 44%

* Δ ε ί κ τ η ς  τ ι μ ώ ν  κ α τ α ν α λ ω τ ή
(1) Πληθυσμός, οι διάφορες εκτάσεις, ΑΕΠ, ΑΕΠ ανά κάτοικο για το 1993, δαπάνες για εμπορικές συναλλαγές και είδη διατροφής το 1994. ΕΕ=Ε0-12 για το εμπόριο.
(2) Κεντροευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΚΕΖΕΣ) + Σλοβενία που έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ουγγαρία και τις Δημοκρατίες της Τσεχίας και 

της Σλοβακίας (1994). Η Σλοβενία διαπραγματεύεται σήμερα τους όρους μιας συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με την Πολωνία.Π η γ ή :  Έ κ θ ε σ η  τ η ς  Ε π ι τ ρ ο π ή ς  μ ε  θ έ μ α :  Η κ α τ ά σ τ α σ η  σ τ ο ν  γ ε ω ρ γ ι κ ό  τ ο μ έ α  κ α ι  ο ι  π ρ ο ο π τ ι κ έ ς  σ τ ι ς  χ ώ ρ ε ς  τ η ς  Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  κ α ι  Α ν α τ ο λ ι κ ή ς  Ε υ ρ ώ π η ς ,
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, Έγγραφο Εργασίας, Συνοπτική Έκθεση, σελίδες 1 (πίνακας 1), 4 (πίνακας 3) και 5 (πίνακας 4).



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

4 Ιουνί,ου 1996

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σχετυκά με τη χρηματοδότηση χης δυευρυνσης χης Ευρωπαϊκής Ενωσης: 
Δι-αρθρωτυκή ποΧυτυκή

Εισηγητής: ο κ. ΗβΓόβ:^ Βόεοΐι



I- Η ΕΗΕΛΙΗΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Η Συνθήκη της Ρώμης ήδη ανέφερε, το 1957, ότυ η ενότητα των ουκονομυών της ΕΚ 
πρέπει, να ενυσχυθεί προκευμένου να εξασφαλυσθεί η σταθερή τους ανάπτυξη, με 
μείωση των υφυσταμένων δυαφορών ανάμεσα στις δυάφορες περυφέρευες καθώς και. της 
καθυστέρησης των λυγότερο ευνοημένων περυφερευών. Σε σχέση με τη δημυουργία καυ 
εφαρμογή της δυαρθρωτυκής πολυτυκής και. τη μείωση των περυφερευακών ανισοτήτων, 
θα μπορούσαν να εντοπυσθούν πέντε βασυκές φάσευς:

η πρώυμη εφαρμογή μυας χουνής αγοράς (1957-1975) - Η ουκονομυκή ανάπτυξη 
κατά τυς δεκαετίες του 1950 και, '60 δεν απαττούσε ευδυκά μέτρα της ΕΚ προς 
όφελος των υπανάπτυκτων περτφερετών. Κατά την περίοδο αυτή δεν μελετήθηκε 
το ενδεχόμενο κανενός ευδυκού ευρωπαϊκού προϋπολογυσμού ή δημόσυας 
χρηματοδότησης.
η δημι,ουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (1975-1988) -
Επί 13 περίπου χρόντα ο χρηματοδοτικός αυτός μηχανυσμός κάλυψε γύρω στο 43% 
του πληθυσμού και. χορήγησε στα κράτη μέλη συνολυκή χρηματοδότηση άνω των 27 
δυσ. Ecu'. Κατά την ίδυα περίοδο, οι. πυστώσευς που εγκρίθηκαν γυα το ΕΤΠΑ, 
το ΕΚΤ καυ το ΕΓΤΠΕ ανήλθαν σε 58,4 δυσ. Ecu περίπου.
η επυσημοποίηση της δυαρθρωτυκής πολυτυκής της ΕΚ και. η πρώτη αναμόρφωση του 
Περιφερειακού Ταμείου (1989-1993) - Η ενίσχυση της κοινωνικής καυ 
οικονομικής συνοχής αποτέλεσε γυα πρώτη φορά επίσημο στόχο με την έγκριση 
της Ενιαίας Πράξης το 1986 (Τίτλος V, άρθρο 130 Α-Γ). Μπορούσε πλέον να 
γίνεται, λόγος γυα μυα διαρθρωτική πολιτική της ΕΚ βασιζόμενη σε τρεις 
κύριους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς - ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ-Τμήμα 
Προσανατολι,σμού. Το σύνολο των πιστώσεων γι.α τα Δυαρθρωτι-κά Ταμεία κατά την 
περίοδο 1989-1993 ανήλθε σε 60,3 δι,σ. Ecu (τι,μές 1989). Από το συνολικό αυτό 
ποσό, δυατέθηκε ποσοστό 46,7% στο ΕΤΠΑ, 35% στο ΕΚΤ, 18% στο ΕΓΤΠΕ-Γεωργία 
και, 0,3% στο ΕΓΤΠΕ-Αλι,εία1 2. Το 1991 προστέθηκαν στο εν λόγω ποσό 3,1 δι,σ. 
Ecu (τι,μές 1991) γυα τα πέντε νέα γερμανυκά κρατίδυα. 0 πληθυσμός που 
καλύφθηκε κατά την περίοδο αυτή από το ΕΤΠΑ/ΕΚΤ και. το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα 
Προσανατολι,σμού, με τους χρηματοδοτυκούς πόρους που δυατέθηκαν γυα τους 
στόχους 1, 2 καυ 5(β), ανήλθε σε 43,8% (138,2 εκατομμύρυα).
Κατά την ίδυα περίοδο εγκρίθηκαν καυ ευδυκά μέτρα χρηματοδοτυκής στήρυξης 
(Μεσογευακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα - "ΜΟΠ") προς όφελος ορυσμένων 
μεσογευακών περυοχών της Γαλλίας, της Ιταλίας καυ της Ελλάδας, που 
αναμενόταν να αντυμετωπίσουν ουκονομυκές δυσκολίες από τον ανταγωνυσμό με 
τα δύο νέα κράτη μέλη (Πορτογαλία καυ Ισπανία). Γυα την περίοδο 1985-1992, 
δυατέθηκε στα προγράμματα αυτά ποσό 4,1 δυσ. Ecu (στο πλαίσυο των 
Δυαρθρωτυκών Ταμείων καυ ενός ευδυκού κονδυλίου του προϋπολογυσμού γυα τα ΜΟΠ) .
η προετουμασία γυα την ΟΝΕ (1994-1999) - Στο πλαίσυο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Εδυμβούργου, τον Δεκέμβρυο του 1992, προτάθηκε μυα νέα 
πολυετής χρηματοδοτυκή δέσμη γυα τη δυαρθρωτυκή πολυτυκή της ΕΕ-12 κατά την 
περίοδο 1994-1999, με την επυφύλαξη των αποφάσεων γυα τη χρηματοδότηση της 
ΕΚ έως το 1999 (δημοσυονομυκή πευθαρχία καυ εξέλυξη των υδίων πόρων). Γυα 
την περίοδο 1994-1999, το συνολυκό ποσό γυα τα Δυαρθρωτυκά Ταμεία θα 
ανερχόταν σε 141.471 εκ. Ecu (τυμές 1992), εκ των οποίων 96.346 εκ. Ecu 
(τυμές 1992) θα χορηγούνταν σε περυοχές του στόχου 1 (περίπου 70% της 
συνολυκής χρηματοδότησης). Εκτός αυτού, δημυουργήθηκε ένας νέος

1 Τέταρτη Περυοδυκή έκθεση γυα την Κουνωνυκή καυ Ουκονομυκή Κατάσταση 
(πίνακας 5) καυ θεματολογυκά Δελτία του ΕΚ, σελ. 289.

2 Πέμπτη Ετήσυα έκθεση γυα τα Δυαρθρωτυκά Ταμεία - 1993 (COM(95)0030 τελυκό), σελ. 1.



χρηματοδοτικός μηχανισμός (το Ταμείο Συνοχής) με στόχο να υποστηρίξει, τα 
λτγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη (ΑΕΠ κάτω του 90% του μέσου όρου της ΕΕ) 
στην προετοι-μασία τους γισ την ΟΝΕ. Στο Ταμείο αυτό δτατέθηκαν 15.150 εκ. 
Ecu γισ το σύνολο της περισδου (1993-1999 - ττμές 1992), με την προοπτυκή 
να καλυφθεί πληθυσμός 60 περίπου εκατομμυρίων (βλ. Παράρτημα I, Πίνακα 1).

Η χρηματοδοττκή αυτή δέσμη καλύπτει. 51,6% του πληθυσμού της ΕΕ-12 και. 
σημαίνει, ότι. το ποσοστό των πτστώσεων γισ τη δυαρθρωτι-κή πολττι,κή αυξάνεται, 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ από 17,5% το 1988 σε 35,7% το 1999, με τι,ς ετήστες 
πτστώσετς των Δυαρθρωττκων Ταμείων να ανττστοτχούν σε 0,4% του ΑΕγχΠ της ΕΕ.

η τελευταία δΐ-εύρυνση (1996-1999) - Η δισρθρωττκή πολττοκή και. οι. δεσμοί της 
με τη γεωργτκή πολτττκή έπατξαν σημανττκό ρόλο σττς δισπραγματεύσετς γισ την 
προσχώρηση της Σουηδίας, της Φινλανδίας και. της Αυστρίας.

Ιδισίτερη πρόβλεψη έγτνε εν προκετμένω γισ το νομτκό πλαίσισ. Οσον αφορά τη 
χρηματοδοτι.κή δέσμη, ας σημετωθεί ότι., πέραν της δημισυργίας ενός νέου 
στόχου 6, η Πράξη Προσχώρησης καθόρτζε χωρτστά γισ κάθε νέο κράτος μέλος το 
ποσό της περισδου 1995-1999 γισ τον στόχο 1 στην Αυστρία (184 εκ. Ecu), 
καθώς και. τα συνολτκά ποσά γισ τους στόχους 2 έως 5(β). Αν συνυπολογισθούν 
στ κοτνοττκές πρωτοβουλίες και. τα και-νοτόμα και, μεταβατι,κά μέτρα, ο 
προϋπολογισμός γισ τους τελευταίους αυτούς στόχους καθορίσθηκε σε 3.822 εκ. 
Ecu (ττμές 1995) γισ την περίοδο 1995-1999, ήτοι, ποσό που αντι,στοι-χεί σε 194 
Ecu ανά κάτοι-κο - έναντι. 147 Ecu ανά κάτοι-κο γυα ττς περισχές εκτός στόχου 
1 σττς χώρες που δεν είναι, επτλέξτμες στο πλαίσισ του Ταμείου Συνοχής. Το 
σχεττκά υψηλό ποσό γυα τα νέα κράτη μέλη μπορεί να εξηγηθεί από την 
προαναφερθείσα αλληλεξάρτηση μεταξύ Δταρθρωτι,κών Ταμείων και. γεωργτκής 
πολτττκής, αλληλεξάρτηση που καταλήγει, σε σημαντικά ποσά γυα τους στόχους 
5(α) και. 5(β) .

0 συνολτκός προϋπολογισμός 1995-1999 των Δταρθρωττκών Ταμείων γισ τα τρία 
νέα κράτη μέλη ανέρχεται, σε 4.747 εκ. Ecu (τι-μές 1995), ανττπροσωπεύοντας 
αύξηση της δαπάνης των Δταρθρωτυκών Ταμείων κατά 3,5% και, αύξηση του 
καλυπτόμενου πληθυσμού κατά 6,1% (βλ. Παράρτημα I, Πίνακα 2).

Η χάραξη πολι-ττκής κατά τη δτάρκεισ των πέντε αυτών περισδων βασίζεται, στην αρχή 
ότι. η οτκονομι-κή και. κοτνωντκή σύγκλιση μεταξύ των δτάφορων περτφερει-ών αποτελεί 
μακροπρόθεσμη πρόκληση, αν ληφθούν υπόψη η πραγματτκή οι,κονομι,κή μεγέθυνση και. 
η δτάρκετα της περισδου κατά την οποία πρέπει, να παρέχεται, χρηματοδοττκή 
στήρι,ξη. Σίτον Πίνακα 3 του Παραρτήματος I παρουσ τάζεται, μισ εκτίμηση της 
απαττούμενης μεταβίβασης πόρων γισ να επττευχθεί πραγματική σύγκλιση των 
περισχών που το 1992 υπάγονταν στον στόχο 1. Σίτην προσομοίωση αυτή ο ρυθμός 
οτκονομτκής μεγέθυνσης της ΕΚ λαμβάνετατ ως ένα σταθερό 2,5% ετησίως3.

3 Μισ Νέα Στρατηγτκή γισ την Κοτνωντκή και. Οτκονομτκή Συνοχή μετά το 1992 
(έκθεση MacDougal), σελ. 91.



1. Γενική εεσανωγή
Η δεεύρυνση της ΕΕ αποδεεκνύεε τη ζωτικότητα και. την επετυχία του σχεδίου 
της ολοκλήρωσης και., όπως εεπώθηκε στην τελευταία ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής 
της Μαδρίτης, πρέπει, να γίνεται, αντεληπτή ως μέσο γι-α την προώθηση της 
εερήνης, της ασιράλει-ας και. της σταθερότητας, χωρίς να παραβλάπτεται, η 
ολοκλήρωση στο πλαίσεο διεθνών οργανεσμών ασφάλεεας όπως είναι, το ΝΑΤΟ. Η 
επέκταση της ασωτερεκής αγοράς σε περι-σσότερους από 100 εκατομμύρεα νέους 
καταναλωτές θα μποορύσε να συμβάλεε στην αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής 
οεκονομεας, ενώ τα υπάρχοντα κράτη μέλη θα ωφελούνταν από τη συνακόλουθη 
αύξηση του εμπορίου τους και. των οεκονομεκών τους δραστηρεοτήτων.
Η οεκονομεκή δομή των 10 ΧΚΑΕ είναι, ωστόσο πολύ δεαφορετεκή σε σχέση με τα 
περεσσότερα από τα 15 κράτη μέλη, ενώ το μέσο ΑΕγχΠ των χωρών αυτών, βάσει, 
ορι-σμένων εκτεμήσεων, ανέρχεταε σε 30% του μέσου όρου της ΕΕ (με μεγάλη 
ασυμμετρία: από 50% περίπου στη Σλοβενία έως 20% περίπου στη Ρουμανία και. 
στη Λεθουανεα) (βλ. Παράρτημα II). Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της BERD, το μέσο 
ΑΕγχΠ κατά κεφαλή ανέρχεται, σε 13% του μέσου όρου της ΕΕ. Σε εσοτεμία 
αγοραστεκής δύναμης, το κατά κεφαλή εεσόδημα των ΧΚΑΕ αντιπροσωπεύει. 20% του 
μέσου όρου της ΕΕ.
Οε ακόλουθες έξι, γενεκές αρχές θα έπρεπε επομένως να εξετασθούν πρεν από 
κάθε στρατηγεκή δεεύρυνσης:
- υεοθέτηση μεας συνεχτεκής στρατηγεκής της ΕΕ προκεεμένου να βοηθηθούν, εν 

ανάγκη μακροπρόθεσμα, οι, χώρες που προετοεμάζονταε γεα προσχώρηση, με ό,τε 
συνήθως αποχαλείταε "προενταξι-ακή βοήθεεα"4·

- ol προσχωρήσεες πρέπει, να πραγματοποιηθούν σταδεαχά, αρχίζοντας με μεχρό 
αρεθμό χωρών που εμφανίζουν υψηλούς δείκτες ανάπτυξης σε επίπεδο πολετεκό, 
οεχονομεχό, χοενωνεχό καε ποιότητας ζωής. Στους δείκτες αυτούς θα μπορούσε 
να περιλαμβάνεται, η απαίτηση ενός ΑΕγχΠ που να ι-σοδυναμεί με 50% 
τουλάχεστον του μέσου όρου της ΕΕ, όπως ίσχυσε γεα τυς προγούμενες 
προσχωρήσεες, ή να απαετείται. χαμηλότερο ποσοστό εάν αυτό κρεθεί σκόπεμο 
γεα πολετεκούς καε κοενωνεκούς λόγους5·

- αποσαφήνεση των πόρων που δεαείθενταε γεα τη χρηματοδότηση της 
προενταξεακής στρσεηγεκής καε, εν ανάγκη, της ιδέας της δεεύρυνσης. Σ>εο 
πλαίσεο της δέσμης Delors II (COM(92)2000), η Επετροπή είχε προτείνεε 
αύξηση του ανώτατου ορίου των εδίων πόρων μέχρε ποσοστού 1,37% του ΑΕγχΠ 
το 1999, αλλά οε κυβερνήσεες των κρατών μελών δεν συγκατατέθηκαν 
(συμφωνήθηκε ανώτατο όρεο 1,27%)·

- ανάγκη να προσαρμοσθούν οε πολετεκές της ΕΕ, εδίως όσες σήμερα 
αντεπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδεο του προϋπολογεσμού της (όπως η 
αγροτεκή καε η δεαρθρωτεκή πολετεκή), χωρίς ωστόσο να παραβλάπτονταε οε 
βασεκές αρχές της οεκοδόμησης της ΕΕ, όπως είναε η ενίσχυση της κοενωνεκής 
καε οεκονομεκής συνοχής, η αλληλεγγύη καε η κοενοτεκή προτίμηση. Η 
δεεύρυνση δεν πρέπεε να αποβεί εες βάρος της υπάρχουσας δεαδεκασίας 
ολοκλήρωσης, η οποία απαετεί μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στα κράτη μέλη καε 
ανάμεσα στες περεφέρεεές τους·

- αποδοχή της θεσμεκής προσαρμογής, ώστε να εξασφαλεσθεε η αναγκαία 
αποτελεσματεκότητα των θεσμεκών οργάνων της ΕΕ με μεγαλύτερο αρεθμό μελών·

4 Βλ. τα συμπεράσματα της τελευταίας ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της 
Μαδρίτης, που επεβεβαίωσαν την προσέγγεση αυτή.

5 Βλ. τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης του Ιουνίου 1993.



- η δυεύρυνση πρέπευ να είναυ δυνατή μόνο αν οι, δύο πλευρές αποδεχθούν 
κάπουες μεταβατυκές παρεκκλίσευς και, μεταβατυκές περιόδους μεχά χην 
προσχώρηση, πρυν από χην πλήρη συμμετοχή σε όλες χυς πολυτυκές της ΕΕ. 
Αυτά χα εξαυρετυκά καθεστώτα δεν πρέπει να υσχύουν γυα πολύ μεγάλα 
δυαστήματα.

Μολονότι, ου εκτυμώμενου θετυκοί ρυθμού ουκονομυκής μεγέθυνσης γι,α πολλές από χι,ς 
ΧΚΑΕ είναυ πολύ ενθαρρυντικοί,, όλες ou ΧΚΑΕ θα χρευάζονταν πολλά χρόνυα γυα να 
φτάσουν τον υφυσχάμενο μέσο ρυθμό ουκονομυκής μεγέθυνσης της ΕΕ. Σε μυα 
αξυολόγηση παρόμουα εκείνης που αναφέρεχαυ στο Παράρτημα I Πίνακας 3 σχεχυκά με 
χυς "χώρες συνοχής", ο Baldwin υπολόγυσε όχυ ο απαυχούμενος χρόνος γυα να 
επυχευχθεί, το 75% του σημερυνού ΑΕγχΠ της ΕΕ είχε ως εξής:

Απαιτούιιενα έτη ν υ α  να  Φ τ ά σ ο υ ν  οι yuoec t n c  o u A S a c  του Β ίζενχραντ 
καί η Σ λ ο β ε ν ί α  το 7 5 Ζ  του υ έ ο ο υ  e u P o S n u a x o c  Tnc EE-12

Ρ υ θ μ ό ς  o l x . μεγέ8. 
Χ Κ Α Ε  3Ζ

Ρ υ θ μ ό ε  ουκ. μεγέθ· 
Χ Κ Α Ε  4Ζ

Ρ υ θ μ ό ς  ουκ. μεγέ8. 
Χ Κ Α Ε  6Ζ

Τ σ ε χ ί α 28 21 14
Ο υ γ γ α ρ ί α 35 26 18
Σ λ ο β α κ ί α 51 39 26
Π ο λ ω ν ί α 44 33 22
μ . 6. 4 χ ω ρ ώ ν  
Β ί £ ε γ κ ρ α ν τ 40 30 20

Σ λ ο β ε ν ί α 15 11 8

Πηγή: Ba l d w i n  (1994), π α ρ α τ ύ θ ε τ α υ  στο: Porto, " E c o n o m i c  C o h e s i o n  in an Enlarged Union"

Οπως αναφέρθηκε κατά χην ακρόαση της Επυχροπής Προϋπολογυσμών σχυς 7 Μαΰου του 
τρέχοντος έτους, η επυκεύμενη δυεύρυνση, αντίθετα από χυς προηγούμενες, θα 
πρέπευ να αποδευχθεύ εφυκχή καυ να συνύσχαχαυ σε μυα δυναμυκή δυαδυκασύα 
δυάφορων σταδίων. ¡Ενας από τους κυρυότερους παράγοντες είναυ εν προκευμένω η 
πρόοδος των δυαρθρωτυκών προσαρμογών καυ μεταρρυθμίσεων που έχουν εφαρμοσθεί 
κατά τα τελευταία έτη (ελευθέρωση των αγοραίων χυμών, υδυωτυκοποίηση, θέσπυση 
ενός νομυκού πλαυσίου βασυσμένου στον ανταγωνυσμό). Η προσχώρηση πρέπευ να 
γίνεταυ αντυληπτή ως δυαδυκασύα σύγκλυσης των ουκονομυών καυ όχυ ως δυαδυκασύα 
εξίσωσης των επυπέδων ευσοδήματος. Αλλά, όπως επυσημάνθηκε στην ίδυα αυτή 
ακρόαση, το δημοσυονομυκό κόστος δεν μπορεί να αποτελέσευ το μοναδυκό κρυτήρυο 
γυα την αξυολόγηση της συμμετοχής στην ΕΕ: μεγάλη σπουδαυότητα έχευ καυ το 
κόστος ευκαυρίας της μη προσχώρησης.



2. Αηυοσεονοιιεχόε ανχίκχυπος χηο δεεύρυνσηε: Ορεσυένεε εχχευήσεεε χαε υποθέσεεε
2.1 Χώρες του Βεξεγχρανχ

Βάσεε χων υπαρχόνχων κανόνων χης δεαρθρωχεχής πολεχεχής χης ΕΕ, ο
δημοσεονομεκός ανχίκχυπος χης προσχώρησης χων 4 χωρών χου Βίζεγχρανχ
(Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία χαε Σλοβακία) θα συνοψεζόχαν, σύμφωνα με
ανεπίσημες εκχεμήσεες χης Επεχροπής, σχα εξής:

- αύξηση χου πληθυσμού χης ΕΕ χαχά 65 περίπου εχαχομμύρεα, με αποχέλεσμα να 
φχάσουμε σχα 433 περίπου εχαχομμύρεα χαχοίχους·

- αύξηση χων χοενωνεχών χαε οεχονομεχών ανεσοχήχων σχο εσωχερεχό χης Ενωσης 
αφού, σύμφωνα με εμπεερογνώμονες χης Επεχροπής, χο χαχά κεφαλή ΑΕνχΠ σχες 
4 αυχές χώρες χυμαίνεχαε περίπου από 33% (Πολωνία) έως 48% (Τσεχία). Ολες 
οε χώρες θα έπρεπε, βάσεε χων υπαρχόνχων κανόνων χων Δεαρθρωχεχών Ταμείων, 
να υπαχθούν σχον σχόχο 1, πράγμα που θα σήμαενε όχε η δεαρθρωχεχή πολεχεχή 
θα χάλυπχε σχεδόν 65 εχαχομμύρεα άχομα επεπλέον*

- λόγω χου χαμηλόχερου χαχά κεφαλή ΑΕγχΠ σχες 4 αυχές χώρες, ο γενεχός μέσος 
όρος χου ΑΕγχΠ χης ΕΕ θα μεεωνόχαν χε αυχός χαχά 7% περίπου. Αυχό θα 
σήμαενε, βάσεε πάνχοχε χων υπαρχόνχων κανόνων, όχε γεα ορεσμένες από χες 
περεφέρεεες χης ΕΕ που σήμερα θεωρούνχαε λεγόχερο ευνοημένες (περεοχές χου 
σχόχου 1) θα σημεεωνόχαν βελχίωση σχη σχεχεχή χους θέση (χο χαχά κεφαλή 
ΑΕγχΠ χους χαχά χα προηγούμενα χρία έχη θα υπερέβαενε χο 75% χου νέου 
μέσου ΑΕγχΠ χης ΕΕ). Οε εμπεερογνώμονες χης Επεχροπής αναφέρουν ως 
παράδεεγμα όλες σχεδόν χες σημερενές περεοχές χου σχόχου 1 που δεν 
χαλύπχονχαε από χο Ταμείο Συνοχής (με χην εξαίρεση χων νέων κραχεδεων χης 
Γερμανίας χαε ορεσμένων περεοχών χης Ιχαλίας): χην Ιρλανδία, ένα χμήμα χης 
περεφέρεεας χης Αθήνας σχην Ελλάδα (0,5 εχ. χάχοεχοε), χη Λεσαβώνα σχην 
Πορχογαλία (3 εχ. χάχοεχοε) χαε χες περεφέρεεες χων Ασχουρεών, χης 
Μούρθεα, χης Κανχάμπρεα, χης Κασχίλλης-Λεόν χαε χης Βαλένθεα σχην Ισπανία 
(8 εχ. χάχοεχοε).

- αν οε υπάρχονχες κανόνες χης δεαρθρωχεχής πολεχεχής επρόχεεχο να 
εφαρμοσθούν σχην ΕΕ-15 χαε σχες 4 χώρες χου Βίξεγκρανχ, χο πρόσθεχο χόσχος 
γεα χον προϋπολογεσμό χης ΕΕ θα μπορούσε να φχάσεε χα 26 δεσ. Εσχι (εφόσον 
οε 4 αυχές χώρες λάμβαναν ανά χάχοεχο χην ενίσχυση που παρέχεχαε σχην 
Ελλάδα). Οε δαπάνες χων Δεαθρωχεχών Ταμείων θα έφχαναν χα 59 δεσ. Εοια χο 
1999 (υποθέχονχας ρυθμό αύξησης χου ΑΕγχΠ 2,5%), ήχοε 0,80% χου 
υπολογεζόμενου ΑΕγχΠ χου έχους εκείνου γεα μεα ΕΕ-21 (Μάλχα, Κύπρος χαε 
χώρες χου Βίζεγχρανχ) - ένανχε 33 δεσ. σήμερα (0,46% χου ΑΕγχΠ χης ΕΕ-15). 
Μόνο γεα χη δεαρθρωχεχή πολεχεχή, θα χρεεαζόχαν αύξηση χου προϋπολογεσμού 
χης ΕΕ χαχά 80% περίπου.

- αν σημεεωνόχαν χο 1999 χέχοεα αύξηση σχες δαπάνες χης δεαρθρωχεχής 
πολεχεχής χης ΕΕ, αυχό θα συνέβαενε σε μεα σχεγμή χαχά χην οποία οε ίδεοε 
πόροε χης ΕΕ θα ανχεπροσώπευαν 1,27% χου ΑΕγχΠ (1999) χαε ενώ θα ήχαν 
δυναχόν να προχύψεε μεχρό μόνο πλεόνασμα πόρων από χη συνεεσφορά χων 4 
αυχών χωρών σχους πόρους χης ΕΕ.



2.2 Ου άλλου υποψήφυου (Σλοβενία, βαλχεκές χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία mol 
Αλβανία)

Με χην προσθήκη αυχών χων άλλων 7 χωρών, η ΕΕ θα αρυθμούσε 26 κράτη μέλη με 
πληθυσμό 478 περίπου εκαχομμυρίων καχοίκων. Το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ χης ΕΕ θα 
μευωνόχαν κατά 13% περίπου σε σχέση με χο σημερυνό επίπεδο χης ΕΕ-15. Σε ένα 
μονχέλο με ρυθμό αύξησης^ χου ΑΕγχΠ 2,5% γυα κάθε χώρα, ου 7 αυχές χώρες, 
βάσευ χων υπαρχόνχων κανόνων χης δυαρθρωτυκής πολυχυκής, θα ανχυπροσώπευαν 
γυα χα Δυαρθρωχυκά Ταμεία πρόσθετη δαπάνη ύψους 19 περίπου δυσ. Ecu6.

III. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ου βασυκές επυλογές που θα μπορούσαν να υποδευχθούν είναυ χρευς. Ου επυλογές 
αυχές δεν αλληλοαποκλείονχαυ, καυ ορυσμένες από χυς παραχηρήσευς μπορεί να 
χυς αφορούν όλες. Η παρουσίασή χους γίνεχαυ με αναγνώρυση χου γεγονόχος όχυ 
καυ άλλες επυχροπές είναυ αρμόδυες γυα χην προεχουμασία χης σχάσης χης ΕΕ 
σε αυχόν χον χομέα χάραξης πολυχυκής.
Ου απανχήσευς σχα χυθέμενα ερωτήματα εξαρτώνταυ από ορυσμένες προϋποθέσευς 
καυ θα επηρεάσουν χη δημοσυονομυκή καυ χρημαχοουκονομυκή προσέγγυση όσον 
αφορά χον ανχίκχυπο χης δυεύρυνσης (υσοσχάθμυση ανχίρροπων επυλογών).

1. Αποδοχή xnc évxgEnc χον ΧΚΑΕ σχο ποοσεχέσ υέλλον (έωε χο éxoc 2000) γωοίε 
αλλαγή orouc υσχυονχεο κανόνεε καυ aoxéc xnc δυαοθοωχυκήο πολυτυκήε 
(Αυαοθοωχυκά Ταυεία καυ Ταυείο Σλτνογήε):
Σίτην περίπχωση αυχή θα ήχαν αναγκαία μυα αύξηση χων δυαθέσυμων υδίων πόρων 
πολύ πέραν χου προβλεπομένου (χο ανώχαχο όρυο γυα χο 1999 είναυ 1,27% χου 
ΑΕγχΠ), αφού η συνευσφορά των νεοενχασσομένων χωρών σχον προϋπολογυσμό είναυ 
πυθανό να μην καλύψευ χην αύξηση χων δαπανών λόγο χης ένχαξής χους. Το 
"περυθώρυο χευρυσμών" που υπάρχευ σήμερα καυ που προβλέπεχαυ γυα χο 1999 καυ 
αργόχερα σχο πλαίσυο χου ανώτατου ορίου χων υδίων πόρων, καθώς καυ χο 
περυθώρυο που θα δημυουργηθεί από μυα μείωση χων δαπανών χης ΕΕ σε άλλους 
χομείς (π.χ. πρόγραμμα Phare), δεν θα επαρκούσαν γυα να καλύψουν χην 
πρόσθεχη δαπάνη που θα προκύψευ από χη δυεύρυνση.
Η επυλογή αυχή δεν φαίνεχαυ πολύ ρεαλυσχυκή, καθώς θεωρείχαυ πυθανό όχυ 
καμία αύξηση χον υδίων πόρων μεχά χο 1999 δεν θα γίνευ δεκτή από ορυσμένα 
κράτη μέλη (χα οποία έχουν δηλώσευ όχυ δεν θα δεχθούν καμία αύξηση χου 
ανώτατου ορίου χων υδίων πόρων πέραν χου 1,27% χου ΑΕγχΠ γυα χο 1999).

2. Ποοσαουονή χον κανόνων που δυέπουν σήιιεοα οουσυένεε κουνοτυκέε πολυτυκέε. 
καυ uSuoc χπ δυαοθοωχυκή. ώστε να καχαυιερυσθεί υσόοοοπα ανάιιεσα crcuc 
δυάοοοεε πολυτυκέε xnc ΕΕ χο δυαθέσυυο περυθώρυο Υευουσυών σχο πλαίσυο χου 
ανώχαχου ορίου χον υδίων πόρον éoc χο 1999 καυ ίσωε υετέπευτα. σε συνδυασυό 
υε xouc ποόσθετουε πόρο oc από χπ συνευσσοοά χον υποφήφυον χορών oxouc nôoouc 
xnc ΕΕ καυ ηε χην αναυενόυενη υείωση χων δαπανών σε οουσυένουε τουείε xnc 
εΕωχεουκήε πολυτυκήε:
H υπάρχουσα δυαρθρωχυκή πολυχυκή αναπχύσσεχαυ μέσα σχο χρημαχοδοχυκό καυ 
νομυκό πλαίσυο που καθορίσχηκε αρχυκά σχο Εδυμβούργο καυ που υσχύευ έως χο 
1999. Σ̂ τα δύο αυχά επίπεδα θα είναυ αναγκαία μυα προσαρμογή γυα χην επόμενη 
περίοδο προγραμμαε υσμού (π.χ. 2000-2005). Ου υσχύουσες Δημοσυονομυκές
Προοπχυκές θα πρέπευ να επαναπροσδυορυσχούν γυα χην περίοδο μεχά χο 1999,

6 ύλες ου ανωχέρω εκχυμήσευς βασίξονχαυ σχην υπόθεση όχυ χα σχαχυσχυκά 
σχουχεία γυα χυς ΧΚΑΕ είναυ συγκρίσυμα χόσο με χα ανχίσχουχα σχουχεία 
χης ΕΕ όσο καυ μεχαξύ χους. Αλλά αυχό δεν συμβαίνευ πάνχα. Σζα 
Παραρχήμαχα II καυ III παρουσυάξονχαυ ορυσμένα σχουχεία γυα χυς ΧΚΑΕ χα 
οποία θα πρέπευ να ανχυμεχωπυσθούν με επυφύλαξη.



ενώ ο κανονυσμός-πλαίσυο τον Δυαρθρωτυκών Ταμείων ήδη προβλέπευ χο 
ενδεχόμενο μυας αναθεώρησης πρυν από χυς 31 Δεκεμβρίου 1999 (άρθρο 19).
Ου προσαρμογές καΧΟπχονχαυ από χυς αρχές χης ΕΕ σχεχυκά με χην ενίσχυση χης 
κουνωνυκής καυ ουκονομυκής συνοχής, χην αλληλεγγύη καυ χην κουνοχυκή 
προχίμηση γυα όλα χα κράχη μέλη καυ χυς περυφέρευες χης ΕΕ. Ουαδήποχε 
προσαρμογή χου υπάρχοντος χρημαχοδοχυκου καυ νομυκού πλαυσίου θα έπρεπε να 
λάβευ επίσης υπόψη χα αποχελέσμαχα χης αξυολόγησης χης υπάρχουσας πολυχυκής καυ χης καχάσχασης των υποψήφυων χωρών.
Σ^ο παρόν σχάδυο χης ανάλυσης, καυ βάσευ χης ακρόασης που πραγμαχοπουήθηκε 
σχυς 7 Μαΰου, προκύπτουν χα ακόλουθα σημεία:
Μεχαβαχυκή περίοδος καυ γυα χυς δύο πλευρές: θα έπρεπε άραγε να υπάρΕευ 
μεχαβαχυκή περίοδος γυα χα Δυαρθρωχυκά Ταμεία μεχά χην προσχώρηση; Τα 
αποχελέσμαχα χης ακρόασης χης 7ης Μαΰου φαίνεχαυ να υποδευκνώουν όχυ χα νέα 
κράχη μέλη δεν θα ήταν αναγκαίο να ευεργεχηθούν από ευδυκούς κανόνες περί 
προσθετυκότητας, ποσοστών συγχρημαχοδόχησης κχλ., γυα να δυευκολυνθεί η 
απορρόφηση χυν πόρον χης ΕΕ. θα έπρεπε άραγε ορυσμένες περυοχές χου σχόχου 
1 χης ΕΕ-15 να υποσχούν βαθμυαία μείωση χων χρημαχοδοχήσεών χους από χα 
Δυαρθρωχυκά Ταμεία, σε ποσοσχό έως 50% χων σημερυνών χρημαχοδοχήσεών, όχαν 
δεν θα πληρούν πλέον χυς προϋποθέσευς χων περυοχών χου σχόχου 1 σε μυα 
δυευρυμένη ΕΕ; θα έπρεπε να ε^ετασθεί χο ενδεχόμενο ενός συσχήμαχος 
ανχυσχάθμυσης γυα ορυσμένες από χυς σημερυνές περυοχές χου σχόχου 1, όπως 
έγυνε σχο παρελθόν γυα ορυσμένες περυοχές χης Γαλλίας, χης Ιχαλίας καυ χης 
Ελλάδας σχο πλαίσυο χων Μεσογευακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάχων (ΜΟΠ); θα 
έπρεπε ακόμη να γίνευ αποδεκχή, καχά χη μεχαβαχυκή αυχή περίοδο, η μείωση 
χης υποσχήρυξης προς χυς περυοχές χων σχόχων 2, 5 καυ 6 σε 50% χου σημερυνού 
επυπέδου;
Δυαθέσυμου χρημαχοδοχυκου μηχανυσμοί: θα έπρεπε άραγε η ΕΕ να συνεχίσευ με 
χους υπάρχονχες χρημαχοδοχυκούς μηχανυσμούς (8 δυαφορεχυκοί κανονυσμοί), ή 
μήπως να συγκενχρώσευ χυς προσπάθευές χης σε έναν μόνο, σαφή χρημαχοδοχυκό 
μηχανυσμό ο οποίος να αναφέρεχαυ σχους ενδεχόμενους "νέους" σχόχους; θα 
έπρεπε χο Ταμείο Συνοχής να συνεχυσχεί μεχά χο 2000; Αν ναυ, κάχω από πουες 
συνθήκες; θα μπορούσε να συνδεθεί με χην υποσχήρυξη προς χα κράχη μέλη καυ/ή 
χυς υποψήφυες χώρες που δεν ανχαποκρίνονχαυ σχα κρυχήρυα συμμεχοχής σχην ΟΝΕ;
Προσδυορυσμός χων σχόχων χης δυαρθρωχυκής πολυχυκής: θα έπρεπε ου σχόχου χων 
Δυαρθρωχυκών Ταμείων να προσαρμοσθούν σχη νέα πραγμαχυκόχηχα χης ΕΕ μεχά χην 
προσχώρηση χων υποψήφυων χωρών; θα έπρεπε η υποδομή να αποχελεί προέχουσα 
προχεραυόχηχα, όπως συνέβαυνε έως χώρα σχυς περυοχές χου σχόχου 1, ή μήπως 
θα έπρεπε η δυαρθρωχυκή πολυχυκή εν γένευ να συγκενχρώσευ πρωχίσχως χην 
προσοχή χης σχους ανθρώπυνους πόρους καυ μόνο δευτερευόνχως σχην υποδομή; 
θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σχα περυβαλλονχυκά προβλήμαχα; Πώς 
γίνεχαυ ανχυληπχός ο δεσμός μεταξύ γενυκής παυδείας καυ επαγγελμαχυκής 
καχάρχυσης καυ πώς ο δεσμός μεταξύ κουνής αγροχυκής πολυχυκής καυ 
δυαρθρωχυκής πολυχυκής;
θεμαχυκή συγκέντρωση μέσων: 0 ενδεχόμενος επαναπροσδυορυσμός χων σχόχων χης 
δυαρθρωχυκής πολυχυκής, που συμβάλλευ σε μυα θεμαχυκή συγκέντρωση, θα πρέπευ 
να συνοδεύεταυ από έναν συνεκτυκό προσδυορυσμό χων τομέων παρέμβασης γυα 
χους χρημαχοδοχυκούς μηχανυσμούς χης δυαρθρωχυκής πολυχυκής. Αν ληφθούν 
υπόψη ου υποψήφυες χώρες, χέσσερυς βασυκοί τομείς αποκτούν υδυαίτερη 
σπουδαυότητα: καταπολέμηση χης ανεργίας (πρόληψη καυ μεχέπευχα σχάδυο), 
υσόχητα ευκαυρυών, εστίαση σχην ύπαυθρο, περυβάλλον. Τα αποχελέσμαχα χης 
ακρόασης χης 7ης Μαΰου υποδευκνύουν όχυ ου δαπάνες πρέπευ να συγκεντρωθούν 
σε χρευς κυρίως τομείς: υποδομή, εργατυκό δυναμυκό καυ παραγωγυκό 
περυβάλλον. Δόθηκε επίσης έμφαση σε μυα βελτίωση χης συγχρημαχοδόχησης χης 
τεχνυκής βοήθευας ως προϋπόθεση γυα χην απορρόφηση χων χρημαχοδοχυκών πόρων 
που ενδεχομένως θα καθίσταντο δυαθέσυμου.



Κρυτήρυα γυα τον προσδυορυσμό των περιοχών του στόχου 1 (γεωγραφική 
συγκέντρωση): 0 υσχύων στόχος 1 των Δυαρθρωτυκών Ταμείων πρέπευ να 
δυατηρηθεί, με ενσωμάτωση των προσαρμογών που τυχόν θα προκόψουν από τα 
στουχεία που αναφέραμε προηγουμένως. Θα έπρεπε άραγε τα κρυτήρυα γυα τον 
προσδυορυσμό των περυοχών του στόχου 1 να είναυ ίδυα όπως στο άρθρο 8 του 
κανονυσμού-πλαυσίου (κάτω από 75% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά τα προηγούμενα 
3 έτη, σε μυα εδαφυκή μονάδα ταζυνομούμενη ως "NUT II"); h μήπως θα έπρεπε 
να επιτευχθεί, γεωγραφυκή συγκέντρωση με μείωση του ποσοστού (π.χ. σε 60%) 
καυ/ή αλλαγή του ταζυνομυκού χαρακτηρισμού των περυοχών από NUT II σε NUT 
III (μυκρότερες περυοχές);
Χρηματοδοτυκή ευελυζία: Θα μπορούσε άραγε να συναρτηθούν ου χρηματοδοτήσεις 
προς κάθε κράτος μέλος, στο πλαίσυο της συνολυκής χρηματοδότησης, με την 
επαλήθευση ορυσμένων στουχείων; Σε περίπτωση που δεν πληρούνταυ ου 
προϋποθέσευς αυτές, θα έπρεπε άραγε ου αχρησυμοποίητου χρηματοδοτυκοί πόροι, 
να δυατίθενταυ σε άλλες περυοχές;
Βελτίωση της αποδοττκότητας: Θα μπορούσε άραγε να εζετασθεί το ενδεχόμενο 
μυας βελτίωσης σε ορυσμένους από τους υπάρχοντες τομείς παρέμβασης 
("κεφάλαυα επυχευρηματυκού κυνδύνου", φορολογυκές πτυχές), καθώς και. νέων 
μορφών συγχρηματοδότησης (αποδοχή μυκτών επυχευρήσεων με χρηματοδότηση της 
ΕΕ και. του υδυωτυκού τομέα, ασχέτως συνευσφοράς από τους εθνυκούς 
προϋπολογυσμούς);
Σ^ο πλαίσυο της επυλογής αυτής, θα φαυνόταν απαραίτητο να δοθεί απάντηση σε 
όλα τα παραπάνω ερωτήματα και. προβλήματα, προκευμένου να διαμορφωθεί μυα 
στάση σχετυκά με τον "αποδεκτό" χρηματοοικονομικό καυ δημοσυονομυκό 
αντίκτυπο της διεύρυνσης στη δυαρθρωτυκή πολυτυκή της ΕΕ. Αυτά τα ερωτήματα 
και, προβλήματα θα καθορίσουν την ουαδήποτε πρόταση σχετυκά με τις 
απαυτούμενες νομυκές καυ χρηματοουκονομυκές αλλαγές, καυ η απάντηση που θα 
τους δοθεί εξαρτάταυ από τον προσδυορυσμό των δυαθέσυμων χρηματοδοτυκών 
πόρων (υσοστάθμυση αντίρροπων επυλογών).

3. Εστίαση σε uua ποοενταΕυακή στοατηνυκή:
Δεδομένου ότι. ορυσμένα κράτη μέλη υποστηρίζουν τη δυατήρηση του σημερυνού 
επυπέδου των υδίων πόρων και. των δαπανών σύμφωνα με την απόφαση περί ι-δίων 
πόρων και, τον προγραμματυσμό των Δημοσυονομυκών Προοπτυκών έως το 1999, και. 
ότι. ou περυσσότερες ΧΚΑΕ δεν πληρούν τυς ουκονομυκές, κουνωνυκές καυ 
πολυτυκές προϋποθέσευς γυα βραχυπρόθεσμη προσχώρηση, η ρεαλυστυκότερη 
επυλογή φαίνεταυ να είναυ η συγκέντρωση της προσοχής Kau των προσπαθευών της 
ΕΕ στην προετουμασία των τρίτων χωρών γυα την προσχώρησή τους κατ στη 
συνεκτυκή εφαρμογή μuaς προενταζυακής στρατηγυκής, πουκίλης δυαρκείας, 
ανάλογα με τη συγκεκρυμένη κατάσταση κάθε χώρας.
Mua τέτουα στρατηγυκή θα έπρεπε να λάβευ υπόψη τους υπάρχοντες 
χρηματοδοτυκούς μηχανυσμούς, ol οποίου προβλέπονταυ από τυς συμφωνίες 
σύνδεσης κατ συνεργασίας καθώς κατ από τα υφυστάμενα προγράμματα εξωτερυκής 
πολυτυκής της ΕΕ.
Η προενταζυακή χρηματοδοτυκή στήρυζη (1998-2000/2005 καυ αργότερα), γυα να 
βοηθηθούν ou χώρες αυτές να ετοτμασθούν γυα την προσχώρηση, θα μπορούσε να 
αποφασυσθεί λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο άλλων δυαδυκασυών προσχώρησης. 
Θα ήταν δυνατόν να εφαρμοσθεί βάσευ των ακόλουθων αρχών:
- επέκταση (ή ενίσχυση) ορυσμένων από τα υπάρχοντα προγράμματα κατ 

χρηματοδοτυκούς μηχαντσμούς της ΕΕ, όσον αφορά τυς χώρες αυτές, με τυς 
αναγκαίες προσαρμογές (π.χ. Erasmus, Energy, Δυευρωπα'ίκά Δίκτυα) ·

- προσαρμογή των υπαρχόντων προγραμμάτων κατ μηχανυσμών εξωτερυκής πολυτυκής 
(π.χ. πρόγραμμα Phare) που απευθύνονταυ στυς χώρες αυτές, προκευμένου να 
προετουμασθεί η κουνωνυκή καυ ουκονομυκή τους υποδομή γυα την εσωτερυκή 
αγορά κατ γυα τον ανταγωνυσμό σε μυα ουκονομυκή ένωση·



- δημιουργία ενός ειδικού ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού μηχανισμού 
(προγράμματος) που να στηρίζει τη διαρθρωτική προσαρμογή των ΧΚΑΕ. Èva 
τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να εγκριθεί πριν από τον Ιανουάριο 1998/1999 
και. να ακολουθεί, το υπόδει-γμα των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων 
(ΜΟΠ). Η ενσωμάτωσή του στον προϋπολογισμό θα έπρεπε να συντελεσθεί στο 
πλαίσιο μι-ας υποκατηγορίας της κατηγορίας 2 των υπαρχουσών Δημοσιονομικών 
Προοπτικών (κατηγορία 2α)·

- η αναθεώρηση των υπαρχόντων Διαρθρωτικών Ταμείων, που πιθανώς θα 
πραγματοποιηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1999 (άρθρο 19 του κανονισμού 
2081/93), θα μπορούσε να λάβει, υπόψη τον συντονισμό τους με το νέο αυτό ολοκληρωμένο πρόγραμμα·

Mua τέτοια στρατηγι-κή έχει, τό πλεονέκτημα ότι, αμβλύνει. τις ενδεχόμενες 
εντάσεις ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της ΕΕ και τις περιοχές των ΧΚΑΕ, 
δίνοντας σε όλους κάποιο χρόνο προετοιμασίας για μια ΟΝΕ που διευρύνεται και 
εμβαθύνεται. Εξακολουθεί όμως να συναρτά την επιλογή της διεύρυνσης με την 
οικονομική και δημοσιονομική αποτελεσματικότητα της ΕΕ.
Η χρηματοδότηση μιας τέτοιας στρατηγικής θα μπορούσε να γίνει με δύο κυρίως τρόπους:
- ανακατανομή των δαπανών ανάμεσα στις ενότητες των Δημοσιονομικών 

Προοπτικών: στην περίπτωση αυτή τα προενταξιακά μέτρα θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτηθούν ακόμη και πριν από το 1999, στον γεωργικό και στον 
διαρθρωτικό τομέα, χωρίς να εμποδίζεται η τήρηση των δεσμεύσεων της 
συνόδου κορυφής του Εδιμβούργου·

- χρησιμοποίηση του σημαντικού περιθωρίου που θα προκύψει εντός του ανώτατου 
ορίου των ιδίων πόρων σύμφωνα είτε με τις υπάρχουσες Δημοσιονομικές 
Προοπτικές, είτε με την υπό συζήτηση πρόταση αναθεώρησης των 
Δημοσιονομικών Προοπτικών (στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή έχει επιβάλει 
στον εαυτό της τον περιορισμό να μην αυξήσει το ανώτατο όριο που έχουν 
θέσει οι ισχύουσες Δημοσιονομικές Προοπτικές για τις πιστώσεις πληρωμών). 
Η επιλογή αυτή συμπλέει με τους πολιτικούς προσανατολισμούς που εγκρίθηκαν 
κατά τη σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης, ιδίως όσον αφορά τις εναλλακτικές 
στρατηγικές στη γεωργία και την πρόοδο της προενταξιακής στρατηγικής για 
τις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες Δημοσιονομικές Προοπτικές, 
η εξέλιξη των συνολικών πιστώσεων θα εμφάνιζε την ακόλουθη εικόνα:

Αημοοιονομικέε Ποοοπτικέε via το 1997 
Πιστόσεες via unoYPEÛQELC (ex. Ecu')

____________ Τοέγουσεο τιιLl££_____ Tiuéc 1997
7 995 7 996 7 997 7998 7999

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΥΠΩΧΡΕ2ΣΕΙΣ_________________

80.943 86.774 90.034 92.233 94.889

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ nAHPOMFT 77.229 82.223 85.607 88.280 90.146

Π ι σ τ ώ σ ε ι ς  για π λ η ρ ω μ έ ς  ως Ζ 
του AFR (·-)_________________ 1,20 1,20 1,22 1,23 1,24

Π Ε Ρ Ι Θ Ω Ρ Ι Ο  ΩΣ Ζ ΤΟΥ ΑΕΠ 0.01 0.02 0. 0 2 0.03 0.0 3

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΩΣ Ζ ΤΟΥ ΑΕΠ 1.21 1.22 1,24 1,26 1,27

Πηγή: Πρόταση αναθεύρηοης τον Δημοσιονομικόν Προοπτικόν (1996)
(*) στοιχεία του 1995 βασίζονται στο ΑΕΠ που χρησιμοποιήθηκε για την προσαρμογή τον

Δημοσιονομικόν Προοπτικόν λόγο της διεύρυνσης.
Τα στοιχεία του 1996 βασίζονται στο ΑΕΠ που χρησιμοποιήθηκε για την τεχνική προσαρμογή του έτους εκείνου.



Το 1998 θα μπορούσε να καταστεί, δταθέστμο ένα περτθώρτο 0,03% του ΑΕγχΠ της ΕΕ 
γτα τη χρηματοδότηση της προενταξτακής φάσης της δτεύρυνσης. Το περτθώρτο αυτό 
εκττμάτατ σήμερα σε 2,1 περίπου δτσ. Ecu ετησίως, ποσό που θα μπορούσε να 
κατανεμηθεί. σττς δτάφορες προαναφερθείσες παρεμβάσετς σε κάθε υποψήφτα χώρα.
Μτα τέτοτα στρατηγτκή απαττετ εντούτοτς να ορτσθούν εκ τον προτέρον τα κρττήρτα 
γτα την κατανομή των χρηματοδοττκών πόρων ανάμεσα σε όλες ττς υποψήφτες χώρες, 
κατ να αποσαφηντσθούν τα κρττήρτα που πρόκεττατ να χρηστμοποτηθούν γτα οταδήποτε 
απόφαση σχεττκά με την ένταξη μτας υποψήφτας χώρας.
Στη σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης του περασμένου Δεκεμβρίου, όλα τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν ότι, πρέπει, να ενταθεί η προενταξτακή στρατηγική ώστε να δημτουργηθούν 
ou προϋποθέσεις γτα μτα βαθμταία κατ αρμοντκή ολοκλήρωση, τδίως με την ανάπτυξη 
των οτκονομτών της αγοράς, με την προσαρμογή τον δτοτκηττκών δομών των χωρών 
αυτών και, με τη δταμόρφωση σταθερού οτκονομτκού κατ νομτσματτκού περιβάλλοντος. 
Συνεπώς η Επττροπή θα έπρεπε να ορίσει, εκ των προτέρον, με σαφήνετα και. 
δταφάνετα, τα ακολουθητέα κρττήρτα γτα την κατανομή τον χρηματοδοττκών πόρον που 
Θα δτατεθούν γτα τη χρηματοδότηση της προενταξτακής στρατηγτκής. Τα κρττήρτα 
αυτά πρέπετ να περτλαμβάνουν οτκονομτκούς κατ κοτνωντκούς δείκτες, καθώς κατ 
δείκτες που αφορούν την ποτότητα ζωής. 0 προσδτορτσμός της συνολτκής 
χρηματοδότησης γτα τα προενταξτακά προγράμματα θα πρέπετ να λαμβάνετ υπόψη ττς 
βαστκές αρχές ^σχεττκά με την εθντκή χρηματοοτκονομτκή κατ δημοστονομτκή 
τκανότητα απορρόφησης τον χρηματοδοττκών πόρων που μεταβτβάζετ η ΕΕ.
Οσον αφορά τη μεταβολή των κρατών μελών, η Επττροπή αναμένετατ να εκπονήσετ, όσο 
το δυνατόν συντομότερα μετά τη Δτακυβερνηττκή Δτάσκεψη, ένα σύνθετο έγγραφο γτα 
τη δτεύρυνση με το οποίο να εξασφαλίζετατ ίση μεταχείρτση των υποψήφτων χωρών. 
Εν προκετμένω η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής της Κοπεγχάγης είχε ήδη συμπεράνετ με απόλυτη σαφήνετα όττ:
Η προσχώρηση θα παραγματοποτεττατ αμέσως μολτς μτα συνδεδεμένη χώρα καθίστατατ 
τκανή να αναλάβετ ττς υποχρεώσετς της συμμετοχής, ανταποκρτνόμενη σττς 
απαττούμενες οτκονομτκές κατ πολτττκές προϋποθέσετς.
Το προαπαττούμενο της συμμετοχής είνατ όττ η υποψήφτα χώρα έχετ επττύχετ θεσμτκή 
σταθερότητα που εγγυάτατ τη δημοκρατία, το κράτος δτκαίου, τα δτκατώματα του 
ανθρώπου, καθώς κατ τον σεβασμό κατ την προστασία των μετονοτήτων, όττ υπάρχετ 
κατ λεττουργεί μτα οτκονομία της αγοράς, επίσης δε όττ έχετ δταμορφωθεί η 
τκανότητα ανττμετώπτσης της ανταγωντσττκής πίεσης κατ των δυνάμεων της αγοράς 
στο εσωτερτκό της Ενωσης. Η συμμετοχή προϋποθέτετ την τκανότητα της υποψήφτας 
χώρας να αναλαβετ "τι-ς απορρέουσες υποχρεώσετς, συμπερτλαμβανομένου του 
ενστερντσμού των στόχων της πολτττκής, οτκονομτκής κατ νομτσματτκής ένωσης".
Το Ευρωπαϊκό Κοτνοβούλτο σημετώνετ στο ψήφτσμά του της 17.4.967 όττ οτ χώρες 
της Κεντρτκής κατ Ανατολτκής Ευρώπης, κατά την προσχώρησή τους στην Ενωση, θα 
πρέπετ να αποδεχθούν πλήρως το κοτνοττκό κεκτημένο κατ να συνεργάζοντατ 
δημοκραττκά κατ αποτελεσματτκά, μεταξύ άλλων σττς κοτνοττκές δταδτκασίες λήψης 
αποφάσεων που συνεπάγοντατ τη μεταβίβαση μέρους της εθντκής κυρταρχίας προς το 
ευρωπαϊκό επίπεδο (σημείο 9).

7 Ψήφτσμα σχεττκά με την προετοτμαστα γτα την προσχώρηση των χωρών της Ανατολτκής Ευρώπης - ΡΕ 198.354



ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Λπυοσεονσυεκές Ποοοπτε κές 1993-1999 - Πεστόοεες υπτ>χοεόσευν ίσε ει<. Feu. τευές 19921
1993(2) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

94-96(‘)
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
93-99(2)

Δεαρθρ.Ταμεία 
__ΤαυείοΓιινονήε

19.777,0
7-500.4

20.135,0
1.750.0

21.480,0
2.000.0

22.740,0
2.250.0

24.026,0
2-500.0

25.690,0 
2.550.0

27.400,0
2-600.0

141.471,0
13-650-0

161.248,0
15.150-4

ΣΥΝΟΛΟ 21.227.4 21.885.0 23.480.0 24.990.0 26.526.0 28.240.0 30.000.0 155.121.0 176.348.4
Πηγή: 6η Ετήσια Εκθεση γεα τα Δεαρθροτεκά Ταμεία (1994), σελ. 103
(1) Περίοδος προγραμματεσμού - Εδεμβούργο
(2) Περίοδος προγραμματεσμού - καθορεσμός τον Δημοσεονομεκόν Προοπτεκόν

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: N(q_ggj[xQ μέλη - Ανάλυση τον πεοτόοεον σνά κράτος μέλος 1995-1999 (εκ. Ecu)
Στόχος 1 Στόχοε 2 έος 5(D) Στόχος 6 ____________ΣΥΝΟΛΟ

Αυστρία 184,0 1.439,0 1.623,0ίενλανδία - 1.193,0 511,0 1.704,0
Σουηδία___________________ - 1.190.0 230.0 1.420.0

184.0 3.822.0 741.0 4.747.0
Πηγή: 6η Ετήσεα Εκθεση γεα τα Δεαρθροτεκά Ταμεία (1994), σελ. 103

ΠΙΝΑΚΑΣ-3: Ενδεεκτεκό κόστος της μείοοπς τον ανεσοτήτον νεα τες περεοχές tou στόχου 1 (όπος ορίσθηκαν το 1992)
X του μέσου κατά κεοαλή AΕγχΠ της ΕΚ ποος επίτευΕπ:

75 ______________ 80____________ ______________ 85 90
Αρεθμός ετών γεα την 
επίτευΕπ του στόχου X του ΑΕγχΠ της υπόλοεπης ΕΚ κατ' έτος

5 0,46 0,71 0,94 1,168 0,30 0,45 0,60 0,7310 0,25 0,37 0,48 0,5915 0,18 0,26 0,33 0,4020 0,14 0,20 0,26 0,31
Πηγή: "Μεα νέα στρατηγεκή γεα την κοενονεκή καε οεκονομεκή συνοχή μετά το 1992" (έκθεση MacDougal), σελ. 91
Εημ. : Τα στοεχεία του πίνακα δείχνουν το ποσοστό του ΑΕγχΠ που πρέπει, να μεταφερθεί από την υπόΧοεπη Κοενότητα προς τες περεοχές του στόχου 7 γεα να

αυξηθεί το κατά κεφαΧή ΑΕγχΠ στα επίπεδα που αναγράφονταε στες στήλες εντός του αρεθμοΰ ετών που αναγράφεταε στες σεερές. Ετσε, γεα να φτάσουν 
οε περεοχές του στόχου 7 στο 80Χ του κοενοτεκού μέσου όρου εντός 8 ετών (δηΧ. έυς το τέλος του αεώνα), η απαετούμενη μεταφορά σνέρχετσε σε 0,45 
ποσοστεαίες μονάδες του ΑΕγχΠ τον περεοχών που δεν υπάγονταε στον στόχο 7.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Κάτ. Εκτ. ΑΕγχΠ 23
1x1
< 1 κατά 

»αλή
Πληθυρυαμός Ανεργία Γ ευ 

επι.·
ργυκή
•άνευα

Γ ες 
σπας

ιργυκή
νόλποπ

Εμπόρυο Καθ. υπόλ. 
ποοϋπολον.

εκ. εκ. δυο.
Εουι

Εοιι Εομ
ΡΡΡ

μεταβολή X* X ε
δυν£

ργατ.
ιιυκου

εκ.
ha

X
συνό
λου

000 X
συν.
απα-
σχόΧ.

X
συν.
εΕαγ

X
συν.
ευσαγ

X ΑΕγχΠ

1994 1995 1994 1995 1994 1995

Εσθονία 1.6 4,5 1.5 938 η. λ . 48,0 30,0 5,3 6,0 1,4 31 89 8,2 11,0 16,7 -2,2Λεττονία 2,6 6,5 2.2 850 η. ά . 25,0 20,0 6,5 10,0 2,5 39 229 18,4 -2.2 -2,0
, Λΐ9Ρί)8Υί.α ______ 6.5 2.3 627 Π. 3. 45.0 25.0 3.8 6.2 3.5 54 399 22.4 12.8 10.8 -2.0 -2.0
Βαλτυκές 7,9 17,5 6,0 757 η. 9. 7.4 43 717 19,4νώοες
Πολωνία 38,5 31,3 73,4 1907 4838 32,2 25,0 16,1 16,0 18,6 59 3661 25,6 12,2 11,1 -2,6 -3,1Τσεχία 10,3 7,9 26,7 2586 7507 10,0 9.0 3,2 4,0 4,3 54 271 5,6 7,7 9.6 1,0 0,0Σλοβακία 5,3 4,9 8,7 1643 6367 13,4 12,0 14,8 15,0 2,4 49 178 8,4 5,9 9,3 -5,7 -4,7Ουγγαρία 10,3 9,3 32,5 3150 5967 19,1 28,0 10,5 12,0 6,1 66 392 10,1 21,8 7,4 -5,8 -3,5Σλοβενία 1.9 2.0 9.8 5018 7697 19.8 10.0 13.8 13.3 0.9 43 90 10.7 4.7 8.2 -0.2 -0.2
ΟΕΣΤΑ-ι-^) 66.4 55.4 151.1 2277 5635 32.3 58 4592 22.1
Ρουμανία 22,7 23,8 21,8 961 2941 62,0 29,0 10,8 11,6 14,7 62 3537 35,2 6,8 9,9 -4,4 -3,3

__ Β Ο ίίλ Υ Α Ρ ίΟ ______β*£. π.1 _______2*4. 1110 3754 121.9 80.0 12.4 15.0 6.2 __ 55. 694 21.2 20.7 10.6 -6.7 -6.0
___Βαλκάνια 31.? 34.8 31.? 1001 3163 20.9 __ £0. 4231 32.9
ΧΚΑΕ-10 105,5 107,7 188,3 1786 η. 9. 60,6 56 9540 26,7ΕΕ-15____ 369.7 323.4 5905.1 15972 15879 3.2 3.2 11.2 10.7 138.1 43 8190 5.7 8.0 9.5 -5.5 - 4 .5

ΧΚΑΕ/ΕΕ 29Χ 33Ζ 3Χ 11X 44Χ
* Δείκτης τυμών καταναλωτή
(1) 0 πληθυσμός, ου εκτάσευς καυ το συνολυκό ή κατά κεφαλή ΑΕγχΠ είναι, γυα το 1993· το εμπόρυο καυ ου δαπάνες γυα εύδη δυατροφής είναυ γυα το 1994.

ΕΕ = ΕΕ-12 όοον αφορά το εμπόρυο.
(2) Χώρες της Κεντροευρωπαϋκής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου (ΟΕΣΤΑ) + Σλοβενία, η οποία έχευ συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ουγγαρία καυ με την 

Τσεχία καυ τη Σλοβακία (1994). Η Σλοβενία δυαπραγματεύεταυ σήμερα τους όρους μυας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με την Πολωνία.
Πηγή: Εκθεση της Επυτροπής με θέμα "Γεωργυκή κατάσταση καυ προοπτυκές στυς χώρες της Κεντρυκής καυ Ανατολυκής Ευρώπης"·

Γενυκή Δυεύθυνση Γεωργίας, Εγγραφο Εργασίας, συνοπτυκή έκθεση, σελ. 1 (πίνακας 1), 4 (πίνακας 3) καυ 5 (πίνακας 4).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Κατά χεοαλή αγοραστική Suvaun τον ΧΚΑΕ σε σγέση ue την ΕΕ-Ι2

Σύμφωνα με αχαχι,σχι.Μές προεκχάσει-ς της εσοχι-μίας αγορασχεκής δύναμης (ΡΡΡ), χι,ς 
οποίες καχάρχι,σε χο Iv o x l x o ü x o Συγκρυχυκόν Ουκονομυκών Μελεχών χης Βι,έννης 
(WIIW), χο έχος 2010 χο καχά κεφαλή ΑΕγχΠ θα βρίσκεχαυ σχεδόν σχο 80% χου μέσου 
όρου χης ΕΕ σχη Σλοβενία και. σχεδόν σχο 75% σχην Τσεχία, ενώ σχη Ρουμανία καυ 
χη Βουλγαρία Θα βρίσκεχαι. σχο 29% και. 36% ανχυσχοίχως (ένανχι. 51% σχην Ελλάδα), 
με χην υπόθεση διαφοράς 3% στον ρυθμό οι-κονομυκής μεγέθυνσης μεχαξύ ΧΚΑΕ καυ ΕΕ.



ΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Βρυξέλλες, 1, 2 καν 3 Οκτωβρνου 1996)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΥΡΩΠΗ
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I. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Η Συνθήκη της Ρώμης ήδη αυέφερε, το 1957, ότι η ήταν απαραίτητο να ενισχυθεί η 
ενότητα των οικονομιών της ΕΚ και. να εξασφαλισθεί η σταθερή τους ανάπτυξη, με 
μείωση των υφισταμένων διαφορών ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες καθώς και της 
καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών. Σε σχέση με τη δημιουργία και 
εφαρμογή της διαρθρωτικής πολιτικής και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, 
θα μπορούσαν να εντοπισθούν πέντε βασικές φάσεις:
- η εφαρμογή μιας κοινής αγοράς (1957-1975) - η οικονομική ανάπτυξη κατά τις

δεκαετίες του 1950 και ‘60 δεν απαιτούσε ειδικά μέτρα της ΕΚ προς όφελος των 
υπανάπτυκτων περιφερειών. Κατά την περίοδο αυτή δεν μελετήθηκε το ενδεχόμενο 
κανενός ειδικού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ή δημόσιας χρηματοδότησης.
η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (1975-1988)
η προσχώρηση των νέων χωρών με περιφερειακά προβλήματα (ΗΒ, Ιρλανδία και 
Ελλάδα) και η πετρελαϊκή κρίση συνέβαλαν στην εμβάθυνση του οικονομικού και 
κοινωνικού χάσματος μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών περιοχών. Η δημιουργία 
του ΕΤΠΑ ως ειδικού κοινοτικού μηχανισμού με στόχο τη συμβολή στην επίτευξη 
του κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης που χρειαζόταν για την επίτευξη προόδου 
αποφασίστηκε το 1975. Επί 13 περίπου χρόνια ο χρηματοδοτικός αυτός 
μηχανισμός κάλυψε το 43% περίπου του πληθυσμού και χορήγησε στα κράτη μέλη 
συνολική χρηματοδότηση άνω των 27 δισ. Ecu'. Κατά την ίδια περίοδο, οι 
πιστώσεις που εγκρίθηκαν για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ ανήλθαν σε 58,4 δισ. Ecu.

- η επισημοποίηση της διαρθρωτικής πολιτικής της ΕΚ και η πρώτη αναμόρφωση του
Περιφερειακού Ταμείου (1989-1993) - Η ενίσχυση της κοινωνικής και
οικονομικής συνοχής αποτέλεσε για πρώτη φορά επίσημο στόχο με την έγκριση 
της Ενιαίας Πράξης το 1986 (Τίτλος V, άρθρο 130 Α-Γ). Ο ρόλος των δημόσιων 
οικονομικών και ιδιαίτερα του κοινοτικού προϋπολογισμού αναγνωρίστηκε ως 
ζωτικός παράγοντας για τη δημιουργία και προώθηση της κοινωνικής και 
οικονομικής ισορροπίας. Μπορούσε πλέον να γίνεται λόγος για μια διαρθρωτική 
πολιτική της ΕΚ βασιζόμενη σε τρεις κύριους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς - 
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού. Αυτή η νέα προσέγγιση οφειλόταν 
κυρίως στο γεγονός ότι τα μεταξύ των περιφερειών χάσματα είχαν ενταθεί όχι 
μόνο λόγω της οικονομικής ύφεσης αλλά και λόγω της προσχώρησης χωρών όπως 
η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία με αποτέλεσμα να αλλάξει 
το "πρόσωπο" της ΕΚ.
Το Φεβρουάριο 1988, κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο των Βρυξελλών προσδιόρισε τις βασικές πολιτικές και δημοσιονομικές 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, τους ίδιους πόρους 
και τις δημοσιονομικές ανισορροπίες (επιστροφή στο ΗΒ). Κατά συνέπεια, τα 
ποσά που εκπροσωπούν τα διαρθρωτικά ταμεία διπλασιάστηκαν μέχρι το, 1993 σε 
σύγκριση με το 1987, και πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση των διαρθρωτικών 
ταμείων, κατά την οποία προσδιορίστηκαν εκ νέου οι 5 κύριοι στόχοι τους και 
οι κατευθυντήριες αρχές τους (γεωγραφική και οικονομική συγκέντρωση - το 80% 
του ΕΤΠΑ αφιερώνεται σε περιοχές του στόχου 1 - προγραμματισμός, συνεργασία, 
συντονισμός, αξιολόγηση και έλεγχος).
Το σύνολο των πιστώσεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία κατά την περίοδο 1989-1993 
ανήλθε σε 60,3 δισ. Ecu (τιμές 1989). Από το συνολικό αυτό ποσό, διατέθηκε 
ποσοστό 46,7% στο ΕΤΠΑ, 35% στο ΕΚΤ, 18% στο ΕΓΤΠΕ-Γεωργία και 0,3% στο 
ΕΓΤΠΕ-Αλ ι ε ία1 2. Ο πληθυσμός που καλύφθηκε κατά την περίοδο αυτή από το

1 Θεματολογικά Δελτία του ΕΚ, σελ. 289.

2 Πέμπτη Ετήσια Έκθεση για τα Διαρθρωτικά Ταμεία - 1993 (COM(95)0030
τελικό), σελ. 1.



ΕΤΠΑ/ΕΚΤ και το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού, με τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που διατέθηκαν για τους στόχους 1, 2 και 5(β), ανήλθε σε 43,8% (138,2 
εκατομμύρια). Το 1991 προστέθηχαν στο ποσό αυτό 3,1 εχατ. Ecu για τα πέντε 
νέα γερμανικά κρατίδια.

Στον πίυαχα που ακολουθεί (Πίνακας 1), εκτίθεται η επίπτωση των διαρθρωτικών 
ταμείων (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης - ΚΠΣ) στις 4 χώρες που αφορά χυρίως η 
διαρθρωτική πολιτική.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Επίπτωση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξής επί της οικονομική; αναπτώξεως 1 989-1993

Μέσος
Κοινοτικός

όρος
Ελλάδα Ισπαν ία Ιρλανδία Πορτογαλ ία

C S F
no t

i n c l

C S F
i n c l

C S F
n o t
i n c l

C S F
i n c l

C S F
no t

i n c l

C S F
i n c l

C S F
n o t t

i n c l

C S F
i n c l

Πραγματικό 
ΑΕγχΠ, εκ του 
οποίου

1 ,7 0 , 8 1 , 3 1 ,7 2 ,1 4,1 5 , 0 1 , 1 2 , 3

Ιδυωτυκή
χρήση 1 , 9 1 , 4 2 , 1 2 , 1 2 , 3 1 , 5 2 , 8 2 , 6 3 , 7

Ιδιωτυκή
επένδυση 4 , 0 - 0 , 9 - 0 , 1 - 2 , 5 -1 , 5 1 ,9 2 , 2 -1 , 0 1 , 6

Απασχόληση 0 , 2 - 0 , 4 0,0 0 , 3 0 , 4 0 , 3 1 , 0 - 0 , 6 0 , 0

Πηγή: Επιτροπή, προσομοιώοεις Quest - COM(95)0030 τελ., σελ. 11
(1) Μέσο ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης 1989-1993
(2) Δεν περιλαμβάνονται τα νέα κρατίδια
(3) Προσαρμοσμένο με το δείκτη κόσους διαβίωσης
(4) Προσαρμοσμένο κατά προσέγγιση με το σχετικό δείκτη, μη διαθέσιμο

Στο τέλος αυτής της τρίτης φάσης, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι, διατέθηκε το 
100% περίπου των πόρων· 84% καταβλήθηκε για το ΚΠΣ και. 70% για τις 
κοινοτικές πρωτοβουλίες.
Εγχρίθηχαν επίσης καν ειδικά μέτρα χρηματοδοτικής στήριξης (Μεσογειακά 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα - "ΜΟΠ") προς όφελος ορισμένων μεσογειακών περιοχών 
της Γαλλίας, της Ιταλίας και. της Ελλάδας, που αναμενόταν να αντιμετωπίσουν 
οικονομικές δυσκολίες από τον ανταγωνισμό με τα δύο νέα κράτη μέλη 
(Πορτογαλία και. Ισπανία). Για την' περίοδο 1 985-1 992, διατέθηκε στα 
προγράμματα αυτά ποσά 4,1 δισ. Ecu (στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων και 
ενός ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού για τα ΜΟΠ).

- η προετοιμασία για την ΟΝΕ (1994-1999) - Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου του Εδιμβούργου, το Δεκέμβριο του 1992, αποφασίστηκε μια νέα 
πολυετής χρηματοδοτική δέσμη για τη διαρθρωτική πολιτική της ΕΕ-12 κατά την 
περίοδο 1994-1999, στο πλαίσιο των οικονομικών αποφάσεων για τη 
χρηματοδότηση της ΕΚ έως το 1999 (δημοσιονομική πειθαρχία και εξέλιξη των 
ιδίων πόρων). Αναθεωρήθηκαν κατά συνέπεια οι κανονισμοί των τριών 
διαρθρωτικών ταμείων τον Ιούλιο 1993, ενισχύοντας τις ισχύουσες 
κατευθυντήριες αρχές, διευρύνοντας τον αριθμό των ενδιαφερομένων περιοχών 
και ατόμων, τροποποιώντας τη διάρθρωση του προγραμματισμού και 
προσαρμόζοντας την κοινοτική παρέμβαση στη νέα κατάσταση. Εκτός αυτού, 
δημιουργήθηκε ένας νέος χρηματοδοτικός μηχανισμός (το Ταμείο Συνοχής) με 
στόχο να υποστηρίξει τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη (ΑΕΠ κάτω του 90%



του μέσου όρου της ΕΕ) στην προετοιμασία τους για την ΟΝΕ. Στο Ταμείο αυτό 
διατέθηκαν 1515 δισ. Ecu για το σύνολο της περιόδου (1993-1999) με την 
προοπτική να καλυφθεί πληθυσμός της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας 
και της Ισπανίας.
0 δημοσιονομικός προγραμματισμός για τη διαρθρωτική πολιτική που ορίστηκε 
κατά την περίοδο 1994-1999 αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Εδιμβούργου, το Δεκέμβριο του 1992, κατά το οποίο 
αποφασίστηκε το συνολικό ποσό που θα δινόταν στα διαρθρωτικά ταμεία κατά την 
περίοδο 1994-1999 (141.471 εκατ. Ecu σε τιμές 1992) και οι ετήσιες αυξήσεις 
των πιστώσεων, το συνολικό ποσό για τις περιοχές του στόχου 1 στα πλαίσια 
αυτού του πακέτου (96.346 εκατ. Ecu σε τιμές 1992) και η ετήσια κατανομή 
αυτού του ποσού.

ΙΠΝΑΚΑΣ 2:Δημοσιονομικές Προοπτικέ; 1993-1999 - Πιστώσεις Αναλήφεως Υποχρεώσεων (σε εκατ.ΕΟυ,τιμές 1992

1993 1 994 1995 1996 1 997 1998 1999

Διαρθρωτικά 21 .277,0 21.885,0 23.480,0 24.990,0 26.526,0 28.240,0 30.000,0
μέτρα
Διαρθρωτικά 19.777,0 20.135,0 21 .480,0 22.740,0 24.026,0 25.690,0 27.400,0
Ταμε ία
Ταμείο Συνοχής 1.500,0 1 .750,0 2.000,0 2.250,0 2.500,0 2.550,0 2.600,0

ΣΥΝΟΛΟ 42.554,0 43.770,0 46.960,0 49.980,0 53.052,0 56.480,0 60.000,0

Πηγή: 6η Ετήσια Έκθεση για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (1994), σελ. 103.

Η χρηματοδοτική αυτή δέσμη καλύπτει 51,6% του πληθυσμού της ΕΕ-12 και 
σημαίνει ότι το ποσοστό των πιστώσεων για τη διαρθρωτική πολιτική αυξάνεται 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ από 17,5% το 1988 σε 35,7% το 1999, με τις ετήσιες 
πιστώσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων να αντιστοιχούν σε 0,4% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. 
Για να διευκολυνθεί η εγκαινίαση της νέας περιόδου προγραμματισμού, η 
Επιτροπή προέβη στην ανά στόχο κατανομή των πιστώσεων των διαρθρωτικών 
ταμείων ως εκτίθεται κατωτέρω, σύμφωνα με τις αρχές που αποφασίστηκαν στο 
Εδιμβούργο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ανάλυση των Πιστώσεων ανά στόχο 1994-1995 (εκατ. Ε Ο υ ,  τιμές 1992)

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Στόχος 2 
Στόχοι 3 και 4 
Στόχος 5(α)(γεωργία)
Στόχος 5(α)(αλιεία)
Στόχος 5(0)
Μεταβατικά και καινοτόμα μέτρα

15.316.0
15.840.0
5.285.0 
898,0

6.296.0
1.530.0

ΣΥΝΟΛΟ 4 5 . 1 2 5 , 0

Στόχος 1 96.346,0

ΣΥΝΟΛΟ Διαρθρωτικών Ταμείων 141 .471,0

Πηγή: 6η Ετήσια Έκθεση για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (1994), σελ. 104



Όσου αφορά το συυτουι,σμό με τα λοοπά οοκουομοκά μέσα, πρέπει, υα τουυστεί ότι. 
τα δοαρθρωτοκά ταμεία, ίδίως το ΕΤΠΑ, και. σε μικρότερο βαθμό το ΕΓΤΠΕ Τμήμα 
Προσαυατολεσμού, ενδέχεταε υα καλούυταε γεα υα χρηματοδοτήσουν σχέδεα όπως 
τα προτεευόμευα στο Ταμείο Συυοχής■ ήτοε σχέδεα στους τομείς του 
περεβάλλουτος καε τωυ δεευρωπαεκώυ δεχτύωυ μεταφορώυ. Καυέυα σχέδεο δευ 
μπορεί υα χρηματοδοτηθεί καε από το Ταμείο Συυοχής καε από δεαρθρωτεκά 
ταμεία. Η διάταξη αυτή δευ αποσκοπεί σΐηυ απαγόρευση της χρηματοδότησης από 
δεαφορετεκά μέσα δεαφόρωυ τμημάτωυ ευός σχεδίου, αλλά στηυ εξασφάλιση ότε 
το ίδιο τμήμα ευός σχεδίου δε θα λαμβάνει υποστήριξη από δύο δεαφορετεκά 
μέσα. Παρότε τα κράτη μέλη έχουυ υποβάλεε δεαφορετεκά στάδεα του εδίου 
σχεδίου προς χρηματοδότηση από δύο δεαφορετεκά μέσα, αυτό γίυεταε σύμφωυα 
με τους καυόυες που ορίζουν ότε η κοευοτεκή υποστήριξη μπορεί υα αυέρχεταε 
στο 90% της συυολεκής δαπάυης.
Από τηυ άλλη πλευρά, η σημασία της συμβολής της ETE στηυ επίτευξη του στόχου 
της οεκουομεκής καε κοευωυεκής συυοχής έχεε επιβεβαιωθεί από τη Συυθήκη γεα 
τηυ Ευρωπαϊκή Έυωση (Συυθήκη του Μάαστρεχτ). Έργο της είυαε η συμβολή στη 
χρηματοδότηση "σχεδίων προς ανάπτυξη τωυ λεγότερο αναπτυγμένων περεοχώυ" 
(άρθρο 198ε ΕΚ) συνεχίζοντας "υα αφεερώυεε το μεγαλύτερο μέρος τωυ πόρωυ της 
στηυ προώθηση της οεκουομεκής καε κοευωυεκής συυοχής" (Πρωτόκολο γεα τηυ 
οεκουομεκή καε κοευωυεκή συυοχή). Οε δύο πίνακες που ακολουθούυ εκθέτουυ τη 
συυεεσφορά της ETE στηυ ενίσχυση της οεκουομεκής καε κοευωυεκής συυοχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Χρηματοδότηση της Περίφερε ιαχής Ανάπτυξης

1994 1993

Σύνολο δραστηριότητας στην ΕΕ 17.682,0 17.724,0

Περιφερειακή ανάπτυξη 12.035,0 12.462,068% 70%

Ανάλυση περιφερειακής ανάπτυξης

Περιοχές των στόχων 1, 2, 5(β) 10.623,0 11.407,088% 91%

Περιοχές του στόχου 1 5.748,0 7.228,0
48% 58%

Επιλέξιμες χώρες βάσει του 4.743,0 6.142,0
Ταμείου Συνοχής 40% 49%

Περιοχές του στόχου 2 και (β) 4.875,0 4.179,0
40% 33%

Π η γ ή :  6η Ε τ ή σ ι α  Έ χ θ ε σ η  γ ε α  τ α  Δ ε α ρ θ ρ ω τ ε κ ά  Τ α μ ε ί α  ( 1 9 9 4 ) ,  σ ε λ .  114
ΠΙΝΑΚΑΣ *: ETE - Ανάλυση ανά τομέα της χρηματοδότησης ’τη£ περίφερεεσκής ανάπτυξης το 1994

Σύνολο Μεμονωμένα 
Δανέ t a

Πύστώσε ος 
γι,α Συνολύκά 

Δάνε ua

Ενέργεια 2104,4 17,5 2066,5 37,9
Μεταφορές 4209,8 35,0 3910,5 299,3
Τηλεπυκουνων ύες 1925,2 16,0 1925,2
Ύδρευση χαι αποχέτευση 766,2 6,4 497,9 268,3
Αλλες υποδομές 404,0 3,4 277,2 1 26,8
Βιομηχανία, γεωργία 2092,6 17,4 1207,4 855,5
Υπηρεσίες 532,6 4,4 222,2 310,4

ΣΥΝΟΛΟ 12035,1 100,0 10106,9 1898,2

Π η γ ή :  6η Ε τ ή σ ε α  Έ κ θ ε σ η  γ ε α  τ α  Δ ε α ρ θ ρ ω τ ε κ ά  Τ α μ ε ί α  ( 1 9 9 4 ) ,  σ ε λ .  114



Η χάραξη πολιτικής κατά την περίοδο αυτή βασίζεται στην αρχή ότι, η οικονομική 
και, κοινωνική σύγκλιση των διαφόρων περιοχών αποτελεί μακροπρόθεσμη πρόκληση, 
αν ληφθούν υπόψη η πραγματική οικονομική ανάπτυξη και η διάρκεια της περιόδου 
κατά την οποία πρέπει να χορηγείται χρηματοδοτική στήριξη. Στον πίνακα που 
ακολουθεί (Πίνακας 6) παρουσιάζεται μια εκτίμηση της απαιτούμενης μεταβίβασης 
πόρων για να επιτευχθεί πραγματική σύγκλιση των υπαρχόντων περιοχών του στόχου 
1. Στην προσομοίωση αυτή ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της ΕΚ λαμβάνεται ως ένα 
σταθερό 2,5% ετησίως3.

ΠΙΝΑΚΑΣ ί: Ενδεικτικά της Μείωσης των Ανισοτήτων Περιφερειών του Στόχου 1

Προς επί,τευξη %' του κατά κεφαλήν μέσου ΑΕγχΠ της ΕΚ

75 80 85 90·
Αριθμός ετών προς επίτευξη του % του ΑΕγχΠ της υπόλοιπης ΕΚ ετησίως
στόχου

5 0.46 0.71 0.94 1.168 0.30 0.45 0.60 0.7310 0.25 0.37 0.48 0.59
15 0.18 0.26 0.33 0.40
20 0.14 0.20 0.26 031

Π η γ ή :  " Μ ι α  Ν έ α  Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  γ ι α  Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  κ α ι  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Σ υ ν ο χ ή  τ ο  1 9 9 2 ”  ( έ κ θ ε σ η  M a c D o u g a l ) ,  σ ε λ .  91
Σημείωση: Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα καταδεικνύουν το ποσοστό του ΑΕγχΠ

που πρέπει να μεταφερθεί από την υπόλοιπη Κοινότητα σε περιοχές 
του στόχου 1 επί σειράν ετών που αναφέρεται σε κάθε γραμμή για να 
αυξηθεί το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στα επίπεδα που αναφέρονται σε κάθε 
στήλη. Έτσι, για να φτάσουν οι περιοχές του στόχου 1 στο 80% του 
μέσου κοινοτικού όρου σε μία οκταετία (ήτοι στο τέλος του αιώνα), 
θα πρέπει να μεταφερθεί το 0,45% του ΑΕγχΠ των περιοχών που δε 
συγκαταλέγονται σε αυτές.

- η τελευταία διεύρυνση (1996-1999) - Η διαρθρωτική πολιτική και οι δεσμοί της 
με τη γεωργική πολιτική έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την 
προσχώρηση της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Αυστρίας, για τους κάτωθι 
λόγους:
- οι διαρθρωτικές πολιτικές είχαν ανέκαθεν μεγάλη σημασία για τα νέα κράτη 

μέλη, παρότι ο στόχος και τα μέσα τους διαφέρουν από αυτά των διαρθρωτικών 
πολιτικών της Κοινότητας. Η περιφερειακή πολιτική της Ένωσης αποσκοπεί 
στην κοινωνικο-οικονομική σύγκλιση περιφερειών με χαμηλή παραγωγικότητα. 
Η χαμηλή δημογραφική πυκνότητα και οι μεγάλες αποστάσεις διαμόρφωσαν μια 
περιφερειακή πολιτική στις βόρειες χώρες που αποσκοπεί στη συγκράτηση των 
επιπέδων πληθυσμού, στην αποφυγή της ανεργίας και στην προστασία του 
εισοδήματος των περιφερειακών περιοχών. Στην Αυστρία αποτελεί επίσης 
σημαντικό κίονα της περιφερειακής πολιτικής η προστασία των λοφωδών, 
ορεινών και παραμεθόριων περιοχών.

- παρότι το επίπεδο διαβίωσης των ν,έων κρατών μελών ήταν κάποτε υψηλό, 
επλήγησαν από την πρόσφατη οικονομική κρίση περισσότερο απότι η ΕΕ.

- η κοινωνική πολιτική έχει στις χώρες αυτές ιδιαίτερη επιρροή επί της 
γεωργικής πολιτικής· οι τιμές που καταβάλλονται στους γεωργούς της 
Φινλανδίας και της Αυστρίας είναι σχεδόν διπλάσιες από τις καταβαλλόμενες 
στην Ένωση των Δώδεκα. Συνεπώς, η ενσωμάτωσή τους στην ΚΓΠ πρέπει να

"Μία Νέα Στρατηγική για Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή μετά το 1992" 
(Έκθεση MacDougal), σελ. 91



συνοδευτεί- από διαρθρωτικά ρετρά προς απορρόφηση των κραδασμών που θα 
προξενήσει, η προσχώρηση.

Tua να αντιμετωπιστούν δεόντως τα προβλήματα αυτά, η πράξη προσχώρησης 
προέβλεπε τη δημιουργία νέων μέσων διαρθρωτικής πολιτικής της Ένωσης 
ενισχύοντας ταυτόχρονα τα παραδοσιακά μέσα. Στο πλαίσιο αυτό προβλέφθηκε 
ιδιαίτερα:
- η θέσπιση του στόχου 6 για περιφέρειες με ιδιαίτερα χαμηλή δημογραφική 

πυκνότητα■
- η συμπερίληψη στο στόχο 1 της περιοχής Burgenland της Αυστρίας. (Πρόκειται 

για μια μικρή περιοχή στα σύνορα με την Ουγγαρία, που έχει 270.000 
κατοίκους με σχετικά χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης· το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ ανέρχεται στο 65% του μέσου όρου των Δώδεκα)·

- η χρηματοδότηση των άλλων στόχων που προβλέπουν, στην περίπτωση της
Σουηδίας και της Φινλανδίας, μέτρα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
βάσει των στόχων 2, 3 και 4 και, στην περίπτωση της Αυστρίας και της
Φινλανδίας, διαρθρωτικά μέτρα βάσει των στόχων 5 (α) και 5(β) προς 
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της γεωργίας τους στην ΚΓΠ και της αλιείας 
τους στην κοινή αλιευτική πολιτική.

ΠΙΝΑΧΑΣ 7: Νέα κράτη μέλη - Καλυπτόμενος Πληθυσμός από τους Στόχους 1 χαι 6

Στόχος 1 Στόχος 6 % Εθνικού Πληθυσμού

Αυστρία 269.000 _ 3,5%
Φινλανδία - 837.000 16,7%
Σουηδία 450.000 5,3%

ΣΥΝΟΛΟ 269.000 1.287.000 -

Πηγή: 6τι Ετήσια Έκθεση για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (1994), σελ. 126

Οσον αφορά τη χρηματοδοτική δέσμη, ας σημειωθεί ότι, πέραν της Πράξης 
Προσχώρησης, πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές των κανονισμών των διαρθρωτικών 
ταμείων. Στις 19 Δεκεμβρίου 1994, το Συμβούλιο ενέκρινε Κανονισμό που 
τροποποιεί τους Κανονισμούς Πλαισίωσης και Συντονισμού. Όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική δέσμη, ας σημειωθεί ότι, πέραν της δημιουργίας ενός νέου 
στόχου 6, η Πράξη Προσχώρησης καθόριζε χωριστά για κάθε νέο κράτος μέλος το 
ποσό της περιόδου 1995-1999 για τον στόχο 1 στην Αυστρία (184 εκ. Ecu), 
καθώς και τα συνολικά ποσά για τους στόχους 2 έως 5(β). Αν συνυπολογισθούν 
οι κοινοτικές πρωτοβουλίες και τα καινοτόμα και μεταβατικά μέτρα, ο 
προϋπολογισμός για τους τελευταίους αυτούς στόχους καθορίσθηκε σε 3.822 εκ. 
Ecu (τιμές 1995) για την περίοδο 1995-1999, ήτοι ποσό που αντιστοιχεί σε 194 
Ecu ανά κάτοικο - έναντι 147 Ecu ανά κάτοικο για τις περιοχές εκτός στόχου 
1 στις χώρες που δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής. Το 
σχετικά υψηλό ποσό για τα νέα κράτη μέλη μπορεί να εξηγηθεί από την 
προαναφερθείσα αλληλεξάρτηση μεταξύ Διαρθρωτικών Ταμείων και γεωργικής 
πολιτικής, αλληλεξάρτηση που καταλήγει σε σημαντικά ποσά για τους στόχους 
5 (α) και 5(β) .



Στόχοι. 1 και 6 Στόχοι 2 έως 5(0) Μέσος όρος

Αυστρ ία 684.0 194.0 211.0
Φινλανδία 611 .0 287.0 341.0
Σουηδία 511 .0 147.0 166.0

Μέσος όρος 3 594.0 194.0 223.0
Ευρ. 8 716.0 147.0 237.0
Ευρ. 12 973.0 162.0 377.0
Ευρ. 15 967.0 164.0 368.0

Πηγή: 6η Ετήσια Έκθεση για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (1994), σελ. 129

Ο συνολικός προϋπολογισμός 1995-1999 των Διαρθρωτικών Ταμείων για τα τρία 
νέα κράτη μέλη ανέρχεται σε 4.747 εκ. Ecu (τιμές 1995), αντιπροσωπεύοντας 
αύξηση της δαπάνης των Διαρθρωτικών Ταμείων κατά 3,5% και αύξηση του 
καλυπτόμενου πληθυσμού κατά 6,1%. Η αύξηση αυτή κατανέμεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Νέα Κράτη Μέλη - Ανάλυση Πιστώσεων ανά Κράτος Μέλος 1995-1999 (εκατ. ECU)

Στόχος 1 Στόχοι 2 έως 5(β) Στόχος 6 ΣΥΝΟΛΟ

Αυστρία 1 84.0 1.439.0 - 1.623.0
Φινλανδία - 1 .193.0 51 1 .0 1.704.0
Σουηδία 1 .190.0 230.0 1.420.0

ΣΥΝΟΛΟ 184.0 3.822.0 741 .0 4.747.0

Πηγή: 6η Ετήσια Έκθεση για τ α  Διαρθρωτικά Ταμεία (1994), σελ. 127

II. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΕ : 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ

1. Γενική εισαγωγή
Η διεύρυνση της ΕΕ αποδεικνύει τη ζωτικότητα και την επιτυχία του σχεδίου 
της ολοκλήρωσης και, όπως ειπώθηκε στην τελευταία Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής 
της Μαδρίτης, πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μέσο για την προώθηση της 
ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, χωρίς να παραβλάπτεται η 
ενδεχόμενη ενσωμάτωση των υποψηφίων χωρών σε διεθνείς οργανισμούς ασφάλειας 
όπως είναι το ΝΑΤΟ. Η επέκταση της ασωτερικής αγοράς σε περισσότερους από 
100 εκατομμύρια νέους καταναλωτές θα μποορύσε να συμβάλει στην αναζωογόνηση 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ τα υπάρχοντα κράτη μέλη θα ωφελούνταν από τη 
συνακόλουθη αύξηση του εμπορίου τους και των οικονομικών τους 
δραστηριοτήτων.
Η οικονομική δομή των 10 ΧΚΑΕ είναι ωστόσο πολύ διαφορετική σε σχέση με τα 
περισσότερα από τα 15 κράτη μέλη, ενώ το μέσο ΑΕγχΠ των χωρών αυτών, βάσει 
ορισμένων εκτιμήσεων, ανέρχεται σε 30% του μέσου όρου της ΕΕ (με μεγάλη 
ασυμμετρία: από 50% περίπου στη Σλοβενία έως 20% περίπου στη Ρουμανία και 
στη Λιθουανία) (βλ. Παράρτημα II) . Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της BERD, το μέσο 
ΑΕγχΠ κατά κεφαλή ανέρχεται σε 13% του μέσου όρου της ΕΕ. Σε ισοτιμία 
αγοραστικής δύναμης, το κατά κεφαλή εισόδημα των ΧΚΑΕ αντιπροσωπεύει 20% του 
μέσου όρου της ΕΕ.
Οι ακόλουθες έξι γενικές αρχές θα έπρεπε επομένως να εξετασθούν πριν από 
κάθε στρατηγική διεύρυνσης:



- υεοθέτηση μεας συνεκτεκής στρατηγεκής της ΕΕ προκεεμένου να βοηθηθούν, ευ 
ανάγκη μακροπρόθεσμα, οε χώρες που προετοιμάζονται, γεα προσχώρηση, με ό,τε 
συνήθως αποκαλείταε "προευταξεακή βοήθεεα"*·

- οε προσχωρήσεες πρέπεε να πραγματοποιηθούν σταδιακά, αρχίζοντας με μεκρό 
αρεθμό χωρών που εμφανίζουν υψηλούς δείκτες ανάπτυξης σε επίπεδο πολετεκό, 
οεκουομεκό, κοευωυεκό και, ποεότητας ζωής. Στους δείκτες αυτούς θα μπορούσε 
να περιλαμβάνεται, η απαίτηση ενός ΑΕγχΠ που να εσοδυυαμεε με 50% 
τουλάχεστον του μέσου όρου της ΕΕ, όπως ίσχυσε γι,α τες προγούμενες 
προσχωρήσεες, ή να απαετείταε χαμηλότερο ποσοστό εάν αυτό κρεθεε σκόπεμο 
γεα πολετεκούς καε κοευωυεκούς λόγους5·

- αποσαφήυεση των πόρων που δεατεθευταε γεα τη χρηματοδότηση της 
προευταξεακής στρατηγεκής καε, ευ ανάγκη, της ιδέας της δεεύρυυσης.· Στο 
πλαεσεο της δέσμης Delors II (COM(92)2000), η Επετροπή είχε προτεευεε 
αύξηση του ανώτατου ορίου των εδεωυ πόρων μέχρε ποσοστού 1,37% του ΑΕγχΠ 
το 1999, αλλά οε κυβερυήσεες των κρατών μελών δεν συγκατατέθηκαν 
(συμφωυήθηκε ανώτατο όρεο 1,27%)·

- ανάγκη να προσαρμοσθούν οε πολετεκές της ΕΕ, εδεως όσες σήμερα 
αυτεπροσωπεύουυ το μεγαλύτερο μερεδεο του προϋπολογεσμού της (όπως η 
αγροτεκή καε η δεαρθρωτεκή πολετεκή), χωρίς ωστόσο να παραβλάπτουταε οε 
βασεκές αρχές της οεκοδόμησης της ΕΕ, όπως εευαε η ενίσχυση της κοευωνεκής 
καε οεκουομεκής συνοχής, η αλληλεγγύη καε η κοευοτεκή προτίμηση. Η 
δεεύρυυση δεν πρέπεε να αποβεί εες βάρος της υπάρχουσας δεαδεκασεας 
ολοκλήρωσης, η οποία απαετεί μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στα κράτη μέλη καε 
ανάμεσα στες περεφέρεεές τους-

- αποδοχή της θεσμεκής προσαρμογής, ώστε να εξασφαλεσθεί η αναγκαία 
αποτελεσματεκότητα των θεσμεκώυ οργάνων της ΕΕ με μεγαλύτερο αρεθμό μελών

- η δεεύρυυση πρέπεε να εευαε δυνατή μόνο αν οε δύο πλευρές αποδεχθούν 
κάποεες μεταβατεκές παρεκκλίσεες καε μεταβατεκές περεόδους μετά την 
προσχώρηση, πρεν από την πλήρη συμμετοχή σε όλες τες πολετεκές της ΕΕ. 
Αυτά τα εξαερετεκά καθεστώτα δεν πρέπεε να εσχύουυ γεα πολύ μεγάλα 
δεαστήματα.

Μολουότε οε εκτεμώμευοε θετεκοί ρυθμοί οεκουομεκής μεγέθυνσης γεα πολλές από 
τες ΧΚΑΕ εεναε πολύ ενθαρρυυτεκοί, όλες οε ΧΚΑΕ θα χρεεάζουταν πολλά χρόνεα 
γεα να φτάσουν τον υφεστάμευο μέσο ρυθμό οεκουομεκής μεγέθυνσης της ΕΕ. Σε 
μεα αξεολόγηση παρόμοεα εκείνης που αυαφέρεταε στο Παράρτημα I Πίνακας 3 
σχετεκά με τες "χώρες συνοχής", ο Baldwin υπολόγεσε ότε ο απαετούμενος 
χρόνος γεα να επετευχθεί το 75% του σημερενού ΑΕγχΠ της ΕΕ είχε ως εξής:

Βλ. τα συμπεράσματα της τελευταίας ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της 
Μαδρίτης, που επεβεβαίωσαυ την προσέγγεση αυτή.
Βλ. τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης του Ιουνίου 1993.



Απαιτοΰμενα έτη γιο να φτάσουν οι χώρε; τη; ομάδας του Βίζεγχοαντ 
και, η ΕΧοΒενία το 751 του μέσου εισοδήματος τη; ΕΕ-12

Ρυθμός οιχ. μεγέθ. 
ΧΚΑΕ 31

Ρυθμός οιχ. μεγέθ. 
ΧΚΑΕ 41

Ρυθμός οιχ. μεγέθ. 
ΧΚΑΕ 61

Τσεχία 28 21 1 4
Ουγγαρία 35 26 1 8
Ελοβαχία 51 39 26
Πόλων ί α 44 33 22
μ.ό. 4 χωρών 
Βύζεγκραντ 40 30 20
Ελοβεν ία 15 . 1 1 8

Πηγή: Baldwin (1994), παρατίθεται ατο: Porto, "Economic Cohesion in an Enlarged Union"

Οπως αναφέρθηκε κατά την ακρόαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 7 Μαίου του 
τρέχοντος έτους, η επικείμενη διεύρυνση, αντίθετα από τις προηγούμενες, θα 
πρέπει να αποδειχθεί εφικτή και να ουνίσταται σε μια δυναμική διαδικασία 
διάφορων σταδίων. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες είναι εν προκειμένω η 
πρόοδος των διαρθρωτικών προσαρμογών και μεταρρυθμίσεων που έχουν εφαρμοσθεί 
κατά τα τελευταία έτη (ελευθέρωση των αγοραίων τιμών, ιδιωτικοποίηση, θέσπιση 
ενός νομικού πλαισίου βασισμένου στον ανταγωνισμό). Η προσχώρηση πρέπει να 
γίνεται αντιληπτή ως διαδικασία σύγκλισης των οικονομιών και όχι ως διαδικασία 
εξίσωσης των επιπέδων εισοδήματος. Αλλά, όπως επισημάνθηκε στην ίδια αυτή 
ακρόαση, το δημοσιονομικό κόστος δεν μπορεί να αποτελέσει το μοναδικό κριτήριο 
για την αξιολόγηση της συμμετοχής στην ΕΕ: μεγάλη σπουδαιότητα έχει και το 
κόστος ευκαιρίας της μη προσχώρησης.

2. Δημοσιονομικός αντίκτυπος της διεύρυνσης: Ορισμένες εκτιμήσεις και υποθέσεις 

2.1 Χώρες του Βίζεγκραντ
Βάσει των υπαρχόντων κανόνων της διαρθρωτικής πολιτικής της ΕΕ, ο 
δημοσιονομικός αντίκτυπος της προσχώρησης των 4 χωρών του Βίζεγκραντ 
(Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία και Σλοβακία) θα συνοψιζόταν, σύμφωνα με 
ανεπίσημες εκτιμήσεις της Επιτροπής, στα εξής:
- αύξηση του πληθυσμού της ΕΕ κατά 65 περίπου εκατομμύρια, με αποτέλεσμα να 

φτάσουμε στα 433 περίπου εκατομμύρια κατοίκους-
- αύξηση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ένωσης 

αφού, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ στις 
4 αυτές χώρες κυμαίνεται περίπου από 33% (Πολωνία) έως 48% (Τσεχία) . Ολες 
οι χώρες θα έπρεπε, βάσει των υπαρχόντων κανόνων των Διαρθρωτικών Ταμείων, 
να υπαχθούν στον στόχο 1, πράγμα που,θα σήμαινε ότι η διαρθρωτική πολιτική 
θα κάλυπτε σχεδόν 65 εκατομμύρια άτομα επιπλέον-

- λόγω του χαμηλότερου κατά κεφαλή ΑΕγχΠ στις 4 αυτές χώρες, ο γενικός μέσος 
όρος τόυ ΑΕγχΠ της ΕΕ θα μειωνόταν κι αυτός κατά 7% περίπου. Αυτό θα 
σήμαινε, βάσει πάντοτε των υπαρχόντών κανόνων, ότι για ορισμένες από τις 
περιφέρειες της ΕΕ που σήμερα θεωρούνται λιγότερο ευνοημένες (περιοχές του 
στόχου 1) θα σημειωνόταν βελτίωση στη σχετική τους θέση (το κατά κεφαλή 
ΑΕγχΠ τους κατά τα προηγούμενα τρία έτη θα υπερέβαινε το 75% του νέου 
μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ) . Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής αναφέρουν ως 
παράδειγμα όλες σχεδόν τις σημερινές περιοχές του στόχου 1 που δεν 
καλύπτονται από το Ταμείο Συνοχής (με την εξαίρεση των νέων κρατιδίων της 
Γερμανίας και ορισμένων περιοχών της Ιταλίας): την Ιρλανδία, ένα τμήμα της 
περιφέρειας της Αθήνας στην Ελλάδα (0,5 εκ. κάτοικοι), τη Λισαβώνα στην 
Πορτογαλία (3 εκ. κάτοικοι) και τις περιφέρειες των Αστουριών, της



Μούρθνα, της Καντάμπρνα, της Καστίλλης-Λεόν και, της Βαλένθια ατην Ισπανία 
(8 εκ. κάτονκον).

- αυ ον υπάρχοντες κανόνες της δναρθρωτνκής πολντνκής επρόκεντο να 
εφαρμοσθούν οτην ΕΕ-15 καν στνς 4 χώρες του Βνζεγκραντ, το πρόσθετο κόστος 
γνα τον προϋπολογνσμό της ΕΕ θα μπορούσε να φτάσεν τα 26 δνσ. Εσυ (εφόσον 
ον 4 αυτές χώρες λάμβαναν ανά κάτόνκο την ενίσχυση που παρέχεταν στην 
Ελλάδα) . Ον δαπάνες των Δναθρωτνκών Ταμείων θα έφταναν τα 59 δνσ. Εσυ το 
1999 (υποθέτοντας ρυθμό αύξησης του ΑΕγχΠ 2,5%), ήτον 0,80% του 
υπολογνζόμενου ΑΕγχΠ του έτους εκείνου γνα μνα ΞΕ-21 (Μάλτα, Κύπρος καν 
χώρες του Βνζεγκραντ) - έναντν 33 δνσ. σήμερα (0,46% του ΑΕγχΠ της ΕΕ-15). 
Μόνο γνα τη δναρθρωτνκή πολντνκή, θα χρεναζόταν αύξηση του προϋπολογ νομού 
της ΕΕ κατά 80% περίπου.

- αν σημενωνόταν το 1999 τέτονα αύξηση στνς δαπάνες της δναρθρωτνκής 
πολντνκής της ΕΕ, αυτό θα συνέβαννε σε μνα στνγμή κατά την οποία ον ίδνον 
πόρον της ΕΕ θα αντνπροσώπευαν 1,27% του ΑΕγχΠ (1999) καν ενώ θα ήταν 
δυνατόν να προκύψεν μνκρό μόνο πλεόνασμα πόρων από τη συνενσφορά των 4 
αυτών χωρών στους πόρους της ΕΕ.

2.2 Ον άλλον υποψήφνον (Σλοβενία, βαλτνκές χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία καν 
Αλβανία)
Με την προσθήκη αυτών των άλλων 7 χωρών, η ΕΕ θα αρνθμούσε 26 κράτη μέλη με 
πληθυσμό 478 περίπου εκατομμυρίων κατοίκων. Το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ της ΕΕ θα 
μενωνόταν κατά 13% περίπου σε σχέση με το σημερννό επίπεδο της ΕΕ-15. Σε ένα 
μοντέλο με ρυθμό αύξησης του ΑΕγχΠ 2,5% γνα κάθε χώρα, ον 7 αυτές χώρες, 
βάσεν των υπαρχόντων κανόνων της δναρθρωτνκής πολντνκής, θα αντνπροσώπευαν 
γνα τα Δναρθρωτνκά Ταμεία πρόσθετη δαπάνη ύψους 19 περίπου δνσ. Εσυ6.

III. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ον βασνκές επνλογές που θα μπορούσαν να υποδενχθούν είναν τρενς. Ον επνλογές 
αυτές δεν αλληλοαποκλείονταν, καν ορνσμένες από τνς παρατηρήσενς μπορεί να 
τνς αφορούν όλες. Η παρουσίασή τους γννεταν με αναγνώρνση του γεγονότος ότν 
καν άλλες επντροπές είναν αρμόδνες γνα την προετονμασία της στάσης της ΕΕ 
σε αυτόν τον τομέα χάραξης πολντνκής. Ον απαντήσενς στα τνθέμενα ερωτήματα 
εξαρτώνταν από ορνσμένες προϋποθέσενς καν θα επηρεάσουν τη δημοσνονομνκή καν 
χρηματοονκονομνκή προσέγγνση όσον αφορά τον αντίκτυπο της δνεύρυνσης 
(νσοστάθμνση αντίρροπων επνλογών) .

1 . Αποδοχή της ένταξης των ΧΚΑΕ στο προσεχές μέλλον (έως το έτος 2000) χωρίς 
αλλαγή στους νσχύοντες κανόνες καν αρχές της δναρθρωτνκής πολντνκής 
(Δναρθρωτνκά Ταμεία καν Ταμείο Συνοχής):
Στην περίπτωση αυτή θα ήταν αναγκαία μνα αύξηση των δναθέσνμων νδνων πόρων 
πολύ πέραν του προβλεπομένου (το ανώτατο όρνο γνα το 1999 είναν 1,27% του 
ΑΕγχΠ), αφού η συνενσφορά των νεοεντασσομένων χωρών στον προϋπολογ νσμό είναν 
πνθανό να μην καλύψεν την αύξηση των δαπανών λόγω της ένταξής τους. Το 
"περνθώρνο χενρνσμών" που υπάρχεν σήμερα καν που προβλέπεταν γνα το 1999 καν 
αργότερα στο πλαίσνο του ανώτατου ορίου των νδνων πόρων, καθώς καν το 
περνθώρνο που θα δημνουργηθεί από μνα μείωση των δαπανών της ΕΕ σε άλλους

Όλες ον ανωτέρω εκτνμήσενς βασίζονταν στην υπόθεση ότν τα στατνστνκά 
στονχεία γνα τνς ΧΚΑΕ είναν συγκρίσνμα τόσο με τα αντίστονχα στονχεία 
της ΕΕ όσο καν μεταξύ τους. Αλλά αυτό δεν συμβαίνεν πάντα. Στα 
Παραρτήματα II καν III παρουσνάζονταν ορνσμένα στονχεία γνα τνς ΧΚΑΕ τα 
οποία θα πρέπεν να αντνμετωπνσθούν με επνφύλαξη.



τομείς (π.χ. πρόγραμμα Phare), όεν θα επαρκούσαν γεα να καλύψουν την 
πρόσθετη δαπάνη που θα προκόψει, από τη δεεύρυνση.
Η επελογή αυτή δεν φαίνεται, πολύ ρεαλεστεκή, καθώς θεωρείται, πεθανό ότε 
καμία αύξηση των εδεων πόρων μετά το 1999 δεν θα γίνεε δεκτή από ορεσμένα 
κράτη μέλη (τα οποία έχουν δηλώσεε ότε δεν θα δεχθούν καμία αύξηση του 
ανώτατου ορίου των εδεων πόρων πέραν ίου 1,27% του ΑΕγχΠ γεα το 1999).

2. Προσαρμογή των κανόνων που δεέπουν σήμερα ορεσμένες κοενοτεκές πολετεκές, 
καε εδεως τη δεαρθρωτεκή, ώστε να καταμερεσθεε εσόρροπα ανάμεσα στες 
δεάφορες πολετεκές της ΕΕ το δεαθέσεμο περεθώρεο χεερεσμών στο πλαίσεο του 
ανώτατου ορίου των εδίων πόρων έως το 1999 καε ίσως μετέπεετα, σε συνδυασμό 
με τους πρόσθετους πόρους από τη συνεεσφορά των υποψήφεων χωρών στους πόρους 
της ΕΕ καε με την αναμενόμενη μείωση των δαπανών σε ορεσμένους τομείς της 
εξωτερεκής πολετεκής:
Η υπάρχουσα δεαρθρωτεκή πολετεκή αναπτύσσεταε μέσα στο χρηματοδοτεκό καε 
νομεκό πλαίσεο που καθορίστηκε αρχεκά στο Εδεμβούργο καε που εσχύεε έως το 
1999. Στα δύο αυτά επίπεδα θα εεναε αναγκαία μεα προσαρμογή γεα την επόμενη 
περίοδο προγραμματεσμού (π.χ. 2000-2005). Οε εσχύουσες Δημοσεονομεκές
Προοπτεκές θα πρέπεε να επαναπροσδεορεστούν γεα την περίοδο μετά το 1999, 
ενώ ο κανονεσμός-πλαίσεο των Δεαρθρωτεκών Ταμείων ήδη προβλέπεε το 
ενδεχόμενο μεας αναθεώρησης πρεν από τες 31 Δεκεμβρίου 1999 (άρθρο 19).
Οεαδήποτε προσαρμογή του υπάρχοντος χρηματοδοτεκού καε νομεκού πλαεσεου θα 
έπρεπε να λάβεε επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της αξεολόγησης της υπάρχουσας 
πολετεκής καε της κατάστασης των υποψήφεων χωρών. Θα έπρεπε επίσης να 
καλύπτεταε από τες αρχές της ΕΕ σχετεκά με την ενίσχυση της οεκονομεκής καε 
κοενωνεκής συνοχής, την αλληλεγγύη καε την κοενοτεκή προτίμηση γεα όλα τα 
κράτη μέλη καε τες περεφέρεεες της ΕΕ. Η Επετροπή πρόκεεταε να υποβάλλεε 
έκθεση μέχρε το φθενόπωρο του 1996 γεα την πρόοδο που επετεύχθηκε όσον αφορά 
την οεκονομεκή καε κοενωνεκή συνοχή, η οποία θα μπορούσε να αποδεεχθεε 
χρησεμότατη όταν παραστεε ανάγκη μεταρρύθμεσης της δεαρθρωτεκής πολετεκής 
γεα να ενεσχυθεε η αποτελεσματεκότητά της, ανεξαρτήτως κάποεας προσχώρησης.
Στο παρόν στάδεο της ανάλυσης, καε βάσεε της ακρόασης που οργανώθηκε από την 
Επετροπή Προϋπολογεσμών στες 7 Μαεου, προκύπτουν τα ακόλουθα σημεία:
Μεταβατεκή περίοδος καε γεα τες δύο πλευρές: Τα αποτελέσματα της ακρόασης 
της 7ης Μαίου φαενεταε να υποδεεκνύουν ότε τα νέα κράτη μέλη δεν θα ήταν 
αναγκαίο να ευεργετηθούν από εεδεκούς κανόνες περί πρόσθετεκότητας, ποσοστών 
συγχρηματοδότησης κτλ., γεα να δεευκολυνθεε η απορρόφηση των πόρων της ΕΕ. 
Θα έπρεπε άραγε ορεσμένες περεοχές του στόχου 1 της ΞΞ-15 να υποστούν 
βαθμεαία μείωση των χρηματοδοτήσεών τους από τα Δεαρθρωτεκά Ταμεία, σε 
ποσοστό έως 50% των σημερενών χρηματοδοτήσεων, όταν δεν θα πληρούν πλέον τες 
προϋποθέσεες των περεοχών του στόχου Ί σε μεα δεευρυμένη ΕΕ; Θα έπρεπε να 
εξετασθεε το ενδεχόμενο ενός συστήματος αντεστάθμεσης γεα ορεσμένες από τες 
σημερενές περεοχές του στόχου 1 , όπως έγενε στο παρελθόν γεα ορεσμένες 
περεοχές της Γαλλίας, της Ιταλίας καε της Ελλάδας στο πλαίσεο των 
Μεσογεεακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ); Θα έπρεπε ακόμη να γίνεε 
αποδεκτή, κατά τη μεταβατεκή αυτή περίοδο, η μείωση της υποστήρεξης προς τες 
περεοχές των στόχων 2, 5 καε 6 σε 50% του σημερενού επεπέδου;
Δεαθέσεμοε χρηματοδοτεκοί μηχανεσμοί: Θα έπρεπε άραγε η ΕΕ να συνεχεσεε με 
τους υπάρχοντες χρηματοδοτεκούς μηχανεσμούς (8 δεαφορετεκοε κανονεσμοί), ή 
μήπως να συγκεντρώσεε τες προσπάθεεές της σε έναν μόνο, σαφή χρηματοδοτεκό 
μηχανεσμό ο οποίος να αναφέρεταε στους ενδεχόμενους "νέους" στόχους; Θα 
έπρεπε το Ταμείο Συνοχής να συνεχεστεε μετά το 2000; Αν ναε, κάτω από ποεες 
συνθήκες; Θα μπορούσε να συνδεθεί με την υποστήρεξη προς τα κράτη μέλη καε/ή 
τες υποψήφεες χώρες που δεν ανταποκρενονταε στα κρετήρεα συμμετοχής στην 
ΟΝΕ;



Προσδιορισμός των στόχων της διαρθρωτικής πολιτικής: Θα έπρεπε οί στόχοι, των 
Διαρθρωτικών Ταμείων να προσαρμοσθούν στη νέα πραγματικότητα της ΕΕ μετά την 
προσχώρηση των υποψηφίων χωρών; Θα έπρεπε η υποδομή να αποτελεί προέχουοα 
προτεραιότητα, όπως συνέβαίνε έως τώρα στις περιοχές του στόχου 1, ή μήπως 
δα έπρεπε η διαρθρωτική πολίτική εν γένεί να συγκεντρώσει πρωτίστως την 
προσοχή της στους ανθρώπινους πόρους καί μόνο δευτερευόντως στην υποδομή; 
Θα έπρεπε να δοθεί- μεγαλύτερη προσοχή στα περιβαλλοντικά προβλήματα; Πώς 
γίνεται αντιληπτός ο δεσμός μεταξύ γενικής παιδείας καί επαγγελματικής 
κατάρτισης καί πώς ο δεσμός μεταξύ κοινής αγροτικής πολιτικής καί 
διαρθρωτικής πολιτικής;
Θεματική συγκέντρωση μέσων: Ο ενδεχόμενος επαναπροσδιορισμός των στόχων της 
διαρθρωτικής πολιτικής, που συμβάλλει σε μία θεματική συγκέντρωση, θα πρέπει 
να συνοδεύεται από έναν συνεκτικό προσδιορισμό των τομέων παρέμβασης· για 
τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της διαρθρωτικής πολιτικής. Αν ληφθούν 
υπόψη οί υποψήφιες χώρες, τέσσερις βασικοί τομείς αποκτούν ιδιαίτερη 
σπουδαίότητα: καταπολέμηση της ανεργίας (πρόληψη καί μετέπείτα στάδιο), 
ισότητα ευκαιριών, εστίαση στην ύπαιθρο, περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της 
ακρόασης της 7ης Μαΐου υποδεικνύουν ότι οί δαπάνες πρέπει να συγκεντρωθούν 
σε τρεις κυρίως τομείς: υποδομή, εργατικό δυναμικό καί παραγωγικό 
περιβάλλον. Δόθηκε επίσης έμφαση σε μία βελτίωση της συγχρηματοδότησης της 
τεχνικής βοήθειας ως προϋπόθεση για την απορρόφηση των χρηματοδοτικών πόρων 
που ενδεχομένως θα καθίσταντο διαθέσιμοι.
Κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιοχών του στόχου 1 (γεωγραφική 
συγκέντρωση): Ο ισχύων στόχος 1 των Διαρθρωτικών Ταμείων πρέπει να 
διατηρηθεί, με ενσωμάτωση των προσαρμογών που τυχόν θα προκόψουν από τα 
στοιχεία που αναφέραμε προηγουμένως. Θα έπρεπε άραγε τα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των περιοχών του στόχου 1 να είναι ίδια όπως στο άρθρο 8 του 
κανονίσμού-πλαίσίου (κάτω από 75% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά τα προηγούμενα 
3 έτη, σε μία εδαφική μονάδα ταξινομούμενη ως "NUT II"); Ή μήπως θα έπρεπε 
να επιτευχθεί γεωγραφική συγκέντρωση με μείωση του ποσοστού (π.χ. σε 60%) 
καί/ή αλλαγή του ταξινομικού χαρακτηρισμού των περιοχών από NUT II σε NUT 
III (μικρότερες περιοχές);
Χρηματοδοτική ευελιξία: Θα μπορούσε άραγε να συναρτηθούν οί χρηματοδοτήσεις 
προς κάθε κράτος μέλος, στο πλαίσιο της συνολικής χρηματοδότησης, με την 
επαλήθευση ορισμένων στοιχείων; Σε περίπτωση που δεν πληρούνταί οί 
προϋποθέσεις αυτές, θα έπρεπε άραγε οί αχρηοίμοποίητοί χρηματοδοτικοί πόροι 
να διατίθενται σε άλλες περιοχές; Ποίές πρέπει να είναι οί επιπτώσεις σε 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν απορροφά τις προβλεφθείσες χρηματοδοτικές 
πιστώσεις; Στην περίπτωση αυτή θα είναι δυνατή η νέα κατανομή των μη 
χρησίμοποίηθέντων πόρων;
Βελτίωση της αποδοτίκότητας: Θα μπορούσε άραγε να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
μίας βελτίωσης σε ορισμένους από ·τους υπάρχοντες τομείς παρέμβασης 
("κεφάλαια επιχειρηματικού Κινδύνου",· φορολογικές πτυχές), καθώς καί νέων 
μορφών συγχρηματοδότησης (αποδοχή μικτών επιχειρήσεων με χρηματοδότηση της 
ΕΕ καί του ιδιωτικού τομέα, ασχέτως συνεισφοράς από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς);
Στο πλαίσιο της επιλογής αυτής, θα φαινόταν απαραίτητο να δοθεί απάντηση σε 
όλα τα παραπάνω ερωτήματα καί προβλήματα, προκείμένου να διαμορφωθεί μία 
στάση σχετικά με τον "αποδεκτό" χρηματοοικονομικό καί δημοσιονομικό 
αντίκτυπο της διεύρυνσης στη διαρθρωτική πολίτική της ΕΕ. Αυτά τα ερωτήματα 
καί προβλήματα θα καθορίσουν την οίαδήποτε πρόταση σχετικά με τις 
απαίτούμενες νομικές καί χρηματοοικονομικές αλλαγές, καί η απάντηση που θα 
τους δοθεί εξαρτάταί από τον προσδιορισμό των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 
πόρων (ισοστάθμιση αντίρροπων επιλογών).



Δεδομένου ότι, ορισμένα κράτη μέλη υποστηρίζουν τη διατήρηση του σημερινού 
επιπέδου των ιδίων πόρων και των δαπανών σύμφωνα με την απόφαση περί ιδίων 
πόρων και τον προγραμματισμό των Δημοσιονομικών Προοπτικών έως το 1 999, και 
ότι οι περισσότερες ΧΚΑΕ δεν πληρούν τις οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτικές προϋποθέσεις για βραχυπρόθεσμη προσχώρηση, η ρεαλιστικότερη 
επιλογή φαίνεται να είναι η συγκέντρωση της προσοχής και των προσπαθειών της 
ΕΕ στην προετοιμασία των τρίτων χωρών για την προσχώρησή τους και στη 
συνεκτική εφαρμογή μιας προενταξιακής στρατηγικής, ποικίλης διάρκειας, 
ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση κάθε χώρας.
Μια τέτοια στρατηγική θα έπρεπε να λάβει υπόψη τους υπάρχοντες 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι προβλέπονται από τις συμφωνίες 
σύνδεσης και συνεργασίας καθώς και από τα υφιστάμενα προγράμματα εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ.
Η προενταξιακή χρηματοδοτική στήριξη (1998-2000/2005 και αργότερα), για να 
βοηθηθούν οι χώρες αυτές να ετοιμασθούν για την προσχώρηση, θα μπορούσε να 
αποφασισθεί λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο άλλων διαδικασιών προσχώρησης. 
Θα ήταν δυνατόν να εφαρμοσθεί βάσει των ακόλουθων αρχών:
- επέκταση (ή ενίσχυση) ορισμένων από τα υπάρχοντα προγράμματα και 

χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ, όσον αφορά τις χώρες αυτές, με τις 
αναγκαίες προσαρμογές (π.χ. Erasmus, Energy, Διευρωπαϊκά Δίκτυα)·

- προσαρμογή των υπαρχόντων προγραμμάτων και μηχανισμών εξωτερικής πολιτικής 
(π.χ. πρόγραμμα Phare) που απευθύνονται στις χώρες αυτές, προκειμένου να 
προετοιμασθεί η κοινωνική και οικονομική τους υποδομή για την εσωτερική 
αγορά και για τον ανταγωνισμό σε μια οικονομική ένωση·

- δημιουργία ενός ειδικού ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού μηχανισμού 
(προγράμματος) που να στηρίζει τη διαρθρωτική προσαρμογή των ΧΚΑΕ. Ένα 
τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να εγκριθεί πριν από τον Ιανουάριο 1998/1999 
και να ακολουθεί το υπόδειγμα των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων 
(ΜΟΠ) . Η ενσωμάτωσή του στον προϋπολογισμό θα έπρεπε να συντελεσθεί στο 
πλαίσιο μιας υποκατηγορίας της κατηγορίας 2 των υπαρχουσών Δημοσιονομικών 
Προοπτικών (κατηγορία 2α)·

- η αναθεώρηση των υπαρχόντων Διαρθρωτικών Ταμείων, που πιθανώς θα 
πραγματοποιηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1999 (άρθρο 19 του κανονισμού 
2081/93), θα μπορούσε να λάβει υπόψη τον συντονισμό τους με το νέο αυτό 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα·

Μια τέτοια στρατηγική έχει τό πλεονέκτημα ότι αμβλύνει τις ενδεχόμενες 
εντάσεις ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της ΕΕ και τις περιοχές των ΧΚΑΕ, 
δίνοντας σε όλους κάποιο χρόνο προετοιμασίας για μια ΟΝΕ που διευρύνεται και 
εμβαθύνεται. Εξακολουθεί όμως να συναρτά την επιλογή της διεύρυνσης με την 
οικονομική και δημοσιονομική αποτελεσματικότητα της ΕΕ.
Η χρηματοδότηση μιας τέτοιας στρατηγικής θα μπορούσε να γίνει με δύο κυρίως 
τρόπους :
- ανακατανομή των δαπανών ανάμεσα στις ενότητες των Δημοσιονομικών 

Προοπτικών: στην περίπτωση αυτή τα προενταξιακά μέτοα θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτηθούν ακόμη και πριν από το 1999, στον γεωργικό και στον 
διαρθρωτικό τομέα, χωρίς να εμποδίζεται η τήρηση των δεσμεύσεων της 
συνόδου κορυφής του Εδιμβούργου·

- χρησιμοποίηση του σημαντικού περιθωρίου που θα προκύψει εντός του ανώτατου
ορίου των ιδίων πόρων σύμφωνα είτε με τις υπάρχουσες Δημοσιονομικές 
Προοπτικές, είτε με την υπό συζήτηση πρόταση αναθεώρησης των
Δημοσιονομικών Προοπτικών (στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή έχει επιβάλει



στον εαυτό της τον περιορισμό να μην αυξήσει, το ανώτατο opto που έχουν 
θέσει, οι ισχύουσες Δημοσιονομικές Προοπτικές για τις πιστώσεις πληρωμών). 
Η επιλογή αυτή συμπλέει, με τους πολιτικούς προσανατολισμούς που εγκρίθηκαν 
κατά τη σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης, ιδίως όσον αφορά τις εναλλακτικές 
στρατηγικές στη γεωργία καν την πρόοδο της προενταξιακής στρατηγνκής γνα 
τνς συνδεδεμένες χώρες της Κεντρνκής καν Ανατολνκής Ευρώπης.

Στην πραγματνκότητα, σύμφωνα με τνς υπάρχουσες Δημοσνονομνκές Προοπτνκές, 
η εξέλιξη των συνολνκών πνστώσεων θα εμφάνιζε την ακόλουθη ενκόνα:

Δημοσιονομικές Προοπτικές 
Πιστώσεις για υποχρεώσεις (εκ. Ecu)

Τρέχουσες τιμές Τιμές 1997

7 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

80.943 86.774 90.034 92.233 94.889

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 77.229 82.223 85.607 88.280 90.146

Πιστώσεις για πληρωμές ως % 
του ΑΕθνΠ (*)

1,20 1 ,20 1 , 22 1,23 1 ,24

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΩΣ % ΤΟΥ ΑΕθνΠ 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΩΕ % ΤΟΥ ΑΕθνΠ 1,21 1 , 22 1 ,24 1 ,26 1 ,27

Πηγή: Πρόταση αναθεώρησης των Δημοσιονομικών Προοπτικών (1996)
(*) Τα στοιχεία του 1995 βασίζονται στο ΑΕθνΠ που χρησιμοποιήθηκε για την προσαρμογή των

Δημοσιονομικών Προοπτικών λόγω της διεύρυνσης.
Τα στοιχεία του 1996 βασίζονται στο ΑΕθνΠ που χρησιμοποιήθηκε για την τεχνική προσαρμογή του 
έτους εκείνου.

Το 1998 θα μπορούσε να καταστεί δναθέσνμο ένα περνθώρνο 0,03% του ΑΕγχΠ της 
ΕΕ γνα τη χρηματοδότηση της προενταξιακής φάσης της δνεύρυνσης. Το περνθώρνο 
αυτό εκτνμάταν σήμερα σε 2,1 περίπου δνσ. Εσυ. ετησίως, ποσό που θα μπορούσε 
να κατανεμηθεί στνς δνάφορες προαναφερθείοες παρεμβάσενς σε κάθε υποψήφνα 
χώρα.
Μνα τέτονα στρατηγνκή απαντεί εντούτονς να ορνσθούν εκ των προτέρων τα 
κρντήρνα γνα την κατανομή των χρηματοδοτνκών πόρων ανάμεσα σε όλες τνς 
υποψήφνες χώρες, καν να αποσαφηννσθούν τα κρντήρνα που πρόκενταν να 
χρησνμοπονηθούν γνα οναδήποτε απόφαση σχετνκά με την ένταξη μνας υποψήφνας 
χώρας.
Στη σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης του περασμένου Δεκεμβρίου, όλα τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν ότν πρέπεν να ενταθεν 'η προενταξνακή στρατηγνκή ώστε να 
δημνουργηθούν ον προϋποθέσενς γνα μνα βαθμναία καν αρμοννκή ολοκλήρωση, 
νδίως με την ανάπτυξη των ονκονομνών της αγοράς, με την προσαρμογή των 
δνονκητνκών δομών των χωρών αυτών καν με τη δναμόρφωση σταθερού ονκονομνκού 
καν νομνσματνκού περνβάλλοντος. Συνεπώς η Επντροπή θα επρεπε να ορνσεν εκ 
των προτέρων, με σαφήνενα καν δναφάνενα, τα ακολουθητέα κρντήρνα γνα την 
κατανομή των χρηματοδοτνκών πόρων που θα δνατεθούν γνα τη χρηματοδότηση της 
προενταξνακής στρατηγνκής. Τα κρντήρνα αυτά πρέπεν να περνλαμβάνουν 
ονκονομνκούς καν κοννωννκούς δείκτες, καθώς καν δείκτες που αφορούν την 
πονότητα ζωής. 0 προσδνορνσμός της συνολνκής χρηματοδότησης γνα τα 
προενταξνακά προγράμματα θα πρέπεν να λαμβάνεν υπόψη τνς βασνκές αρχές 
σχετνκά με την εθννκή χρηματοονκονομνκή καν δημοσνονομνκή νκανότητα 
απορρόφησης των χρηματοδοτνκών πόρων που μεταβνβάζεν η ΞΕ.
Όσον αφορά τη μεταβολή των κρατών μελών, η Επντροπή αναμένέταν να εκπονήσεν, 
όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τη Δνακυβερνητνκή Δνάσκεψη, ένα- σύνθετο 
έγγραφο γνα τη δνεύρυνση με το οποίο να εξασφαλίζεταν ίση μεταχείρνση των



υποψήφιων χωρών. Εν προκειμένω η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής της Κοπεγχάγης 
είχε ήδη συμπεράνει με απόλυτη σαφήνεια ότι.:
"Η προσχώρηση θα παραγματοποιείται αμέσως μόλος μια συνδεδεμένη χώρα 
καθίσταται ικανή να αναλάβει τις υποχρεώσεις της συμμετοχής, ανταποκρινόμενη 
στις απαιτούμενες οικονομικές και. πολιτικές προϋποθέσεις.
Το προαπαιτούμενο της συμμετοχής είναι ότι, η υποψήφια χώρα έχει επιτύχει 
θεσμική σταθερότητα που εγγυάται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς και. του σεβασμό και την προστασία των 
μειονοτήτων, ότι υπάρχει, και λειτουργεί μια οικονομία της αγοράς, επίσης δε 
ότι έχει διαμορφωθεί η ικανότητα αντιμετώπισης της ανταγωνιστικής πίεσης και 
των δυνάμεων της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης. Η συμμετοχή προϋποθέτει 
την ικανότητα της υποψήφιας χώρας να αναλάβει τις απορρέουσες υποχρεώσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του ενστερνισμού των στόχων της πολιτικής, οικονομικής 
και νομισματικής ένωσης".
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει στο ψήφισμά του της 17.4.967 ότι οι χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, κατά την προσχώρησή τους στην Ένωση, 
θα πρέπει να αποδεχθούν πλήρως το κοινοτικό κεκτημένο και να συνεργάζονται 
δημοκρατικά και αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων στις κοινοτικές διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων που συνεπάγονται τη μεταβίβαση μέρους της εθνικής κυριαρχίας 
προς το ευρωπαϊκό επίπεδο (σημείο 9).

4. Η δοτέα συνέχεια και τα προσεχή βήματα
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης, η Επιτροπή κλήθηκε:
- να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων της διεύρυνσης των κοινοτικών 

πολιτικών, ιδίως όσον αφορά τη γεωργική και τη διαρθρωτική πολιτική-
- να επισπεύσει τη γνώμη της επί των πραγματοποιθέντωυ εφαρμογών, ούτως ώστε 

να διαβιβαστούν το συντομότερο μετά από τη ΔΔ στο Συμβούλιο, και να 
εκπονήσει σύνθετο έγγραφο για τη διεύρυνση (ενδεχομένως τέλη 1997/αρχές 
1998) . Οι υποψήφιες χώρες θα κληθούν να απαντήσουν το σχετικό 
ερωτηματολόγιο της Επιτροπής έως το τέλος Ιουλίου 1997-

- να αναλάβει ενδελεχή ανάλυση του χρηματοδοτικού συστήματος της ΕΕ το 
συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να υποβάλει ανακοίνωση για το μελλοντικό 
χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της ΔΔ, για 
την περίοδο από 31ης Δεκεμβρίου 1999 όσον αφορά τη διεύρυνση.

Κατά συνέπεια, τα τρία όργανα θα συνεισφέρουν στην προετοιμασία της 
στρατηγικής που θα ακολουθηθεί, τόσο κατά την προ της προσχώρησης περίοδο 
όσο και κατά τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

5. Συμπεράσματα
Βάσει των ανωτέρω, πρέπει να τονιστούν τα κάτωθι συμπεράσματα:
α. Προς βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, η διαρθρωτική πολιτική της 

ΕΞ πρέπει να προσαρμοστεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1999, ανεξαρτήτως 
διεύρυνσης, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό πλαίσιο. Οι 
προσαρμογές αυτές πρέπει να βασίζονται στις αρχές της θεματικής και 
γεωγραφικής συγκέντρωσης, του εξορθολογισμού και της απλούστευσης των 
διαδικασιών, της διασαφήνισης της δυνατότητας είσπραξης δαπάνης, της 
βελτίωσης της συνεργασίας και της ενσωμάτωσης των λοιπών πολιτικών και 
αρχών της ΕΕ στην υλοποίηση της διαρθρωτικής πολιτικής.

7 Ψήφισμα σχετικά με την προετοιμασία για την προσχώρηση των χωρών της 
Ανατολικής Ευρώπης - ΡΕ 198.354



β. Η διεύρυνση της ΕΕ με την προσχώρηση των ΧΚΑΕ αποτελεί, διαδικασία 
δυναμική και θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της ΕΕ να προσαρμοστεί στη 
νέα πραγματικότητα και. από την ικανότητα των υποψηφίων χωρών να 
ικανοποιήσουν τι-ς προϋποθέσεις για προσχώρηση. Για το λόγο αυτό, όλες 
ον υπάρχουσες εκτιμήσεις του οικονομικού και δημοσι,ονομικού κόστους της 
διεύρυνσης της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζονται ως σενάρια (υποθέσεις 
εργασίας).

γ. Με την επιφύλαξη του σημείου β), μπορούμε να τουίοουμε ότι, σύμφωνα με 
τον αρμόδιο για τη διαρθρωτική πολιτική Επίτροπο, τα ποσά που 
εκπροσωπούν τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής για το 1999 
εκπροσωπούν σήμερα το 0,46% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ανερχόμενα σε 28 περίπου 
δις Εοιι ετησίως κατά την περίοδο 1994-1999. Εάν διατηρηθεί αυτό το 
ποσοστό κατά την περίοδο 2000-2006, η προικοδότηση της διαρθρωτικής 
πολιτικής θα ανέλθει σε ετήσια χρηματοδότηση ύψους 37 δις Εοιι. Η πρόταση 
του παρόντος εγγράφου για τη χρηματοδότηση της διαρθρωτικής πολιτικής 
των υποψηφίων χωρών κατά την προ της προσχωρήσεως περίοδο θα μπορούσε 
να βασιστεί στη χορήγηση του συμπληρωματικού ποσού των 9 περίπου δις Εοιι 
ετησίως για το σκοπό αυτό.

δ. Ως συνέπεια των ανωτέρω υποθέσεων, πρέπει να κληθεί η Επιτροπή:
να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες και δεδομένα για τις 
υπολογιζόμενες ανάγκες χρηματοδοτικής στήριξης καθεμιάς από τις 10 
ΧΚΑΕ κατά την εκ μέρους της υποβολή της αξιολόγησής της σχετικά με 
τις επιπτώσεις της διεύρυνσης επί της διαρθρωτικής πολιτικής της 
ΕΕ, όπως ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη της Μαδρίτης. Αυτές 
οι εκτιμήσεις πρέπει να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τη βραχύ- και 
μεσοπρόθεσμη δυνατότητα απορρόφησης κάθε χώρας.

- να παρουσιάσει λεπτομερώς τις διαφορετικές δυνατότητες και το 
περιθώριο ελιγμών της ΕΕ βάσει του ισχύοντος ορίου των ιδίων πόρων 
(1,27% του ΑΕγχΠ του 1999) για τη χρηματοδότηση της προενταξιακής 
στρατηγικής της ΕΕ, είτε στο πλαίσιο υπαρχόντων χρηματοδοτικών 
μηχανισμών και προγραμμάτων είτε ως μέρος ενός ενδεχόμενου νέου 
και ειδικού διαρθρωτικού προγράματος υπέρ των υποψηφίων χωρών.



Π ΙΝ Α Κ Α Σ 1 :  Δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι κ έ ς  Π ρ ο ο π τ ι κ έ ς  1 9 9 3 - 1 9 9 9  -  Π ι σ τ ώ σ ε ι ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  (σε ε κ .  E c u ,  τ ι μ έ ς  1992)
1 993'J) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ9 4 - 9 6 ' " ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ9 3 - 9 9 ' * ’

Διαρθρ.Ταμεί α  

ΤαμείοΣυνοχής
19.777,0 
1.500,4

20.135,0 
1.750,0

21.480,0 
2.000,0

22.740,0
2.250,0

24.026,0
2.500,0

25.690,0
2.550,0

27.400,0
2.600,0

141.471,0
13.650,0

161 .248,0 
15.150,4

ΣΥΝΟΛΟ 2 1 . 2 2 7 , 4 2 1 . 8 8 5 , 0 2 3 . 4 8 0 , 0 2 4 . 9 9 0 , 0 2 6 . 5 2 6 , 0 2 8 . 2 4 0 , 0 3 0 . 0 0 0 , 0 1 5 5 . 1 2 1 , 0 1 7 6 . 3 4 8 , 4Π η γ ή :  6η Ε τ ή σ ι α  Έ κ θ ε σ η  γ ι α  τ α  Δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ά  Τ α μ ε ί α  ( 1 9 9 4 ) ,  σ ε λ .  103
(1) Περίοδος προγραμματισμού - Εδιμβούργο
(2) Περίοδος προγραμματισμού - καθορισμός των Δημοσιονομικών ΠροοπτικώνΠ ΙΝ ΑΚΑΣ 2 :  Ν έ α  κ ρ ά τ η  μ έ λ η  -  Α ν ά λ υ σ η  τω ν  π ι σ τ ώ σ ε ω ν  α ν ά  κ ρ ά τ ο ς  μ έ λ ο ς  1 9 9 5 - 1 9 9 9  ( ε κ .  E c u )

Σ τ ό χ ο ς  1 Σ τ ό χ ο ι  2 έως 5 ( β ) Σ τ ό χ ο ς  6 ΕΥΝΟΛΟ
Αυστρ ία 184,0 1.439,0 _ 1 . 6 2 3 , 0
Φινλανδία - 1 .193,0 511,0 1 . 7 0 4 , 0
Σουηδία - 1 .190,0 230,0 1 . 4 2 0 , 0

1 8 4 , 0 3 . 8 2 2 , 0 7 4 1 , 0 4 . 7 4 7 , 0Π η γ ή :  6η Ε τ ή σ ι α  Έ κ θ ε σ η  γ ι α  τ α  Δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ά  Τ α μ ε ί α  ( 1 9 9 4 ) ,  σ ε λ .  103
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :  Ενδεικτικό κόστος της μείωσης των ανισοτήτων για τις περιοχές του στόχου 1 (όπως ορίσθηκαν τ ο  1992)

\ του μέσου κατά κεφαλή ΑΕγχΠ της ΕΚ προς επίτευξη:

75 80 85 90
Αριθμός ετών για την 
επίτευΕη του στόχου

\ του ΑΕγχΠ της υπόλοιπης ΕΚ κατ’ έτος

5 0,46 0,71 0,94 1,16
8 0,30 0,45 0,60 0,73
10 0,25 0,37 0,48 0,59
1 5 0,1 8 0,26 0,33 0,40
20 0,1 4 0,20 0,26 0, 31Π η γ ή :  " Μ ι α  ν έ α  σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  γ ι α  τ η ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  κ α ι  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  σ υ ν ο χ ή  μ ε τ ά  τ ο  1 9 9 2 "  ( έ κ θ ε σ η  Μ η σ Ρ ο υ σ α Ι ) ,  σ ε λ .  91

Γ.ημ. : Τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  του πίνακα δείχνουν τ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ ο υ  Α Ε γ χ Π που π ρ έ π ε ι να μ ε τ α φ ε ρ θ ε ί  α π ό  τ η ν  υ π ό λ ο ι π η  Κ ο ι ν ό τ η τ α  π ρ ο ς  τ ι ς  π ε ρ ι ο χ έ ς  του σ τ ό χ ο υ  1 γ ι ο  ν α  α υ ξ η θ ε ί

τ ο  κ α τ ά  κ ε φ α λ ή  Α Ε γ χ Π  σ τ α  ε π ί π ε δ α  π ο υ  α ν α γ ρ ά φ ο ν τ α ι  σ τ ι ς  σ τ ή λ ε ς  ε ν τ ό ς  του α ρ ι θ μ ο ύ  ε τ ώ ν  π ο υ  α ν α γ ρ ά φ ε τ α ι  σ τ ι ς  σ ε ι ρ έ ς .  Ε τ σ ι , για να φ τ ά σ ο υ ν οι π ε ρ ι ο χ έ ς  του 
σ τ ό χ ο υ  ! σ τ ο  80% τ ο υ  κ ο ι ν ο τ ι κ ο ύ  μ έ ο ο υ  ό ρ ο υ  ε ν τ ό ς  8 ε τ ώ ν ίδηλ. έ ω ς  τ ο  τ έ λ ο ς  τ ο υ  αιώνα), η α π α ι τ ο ύ μ ε ν η  μ ε τ α φ ο ρ ά  α ν έ ρ χ ε τ α ι  σ ε  0 , 4 5 ποσοστιαίες μ ο ν ά δ ε ς  

τ ο υ  Α Ε γ χ Π των π ε ρ ι ο χ ώ ν  π ο υ  δ ε ν  υ π ά γ ο ν τ α ι  σ τ ο ν  σ τ ό χ ο  1 .
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1.1. Ο ρόλος της γεωργίας στην προενταξεακή σχραχηγεκή

Το ουσεώδες σημείο εκκίνησης γεα το υπό εξέταση θέμα είναε χα συμπεράσματα χου 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χης Κοπεγχάγης χου Ιουνίου 1993. Στα συμπεράσμαχα αυχά 
αναφέρεταε όχι. "ου συνδεδεμένες χώρες χης Κεντρεκής καε Αναχολεκής Ευρώπης, ου 
οποίες χο επεθυμούν, θα καχασχούν μέλη χης Ευρωπαϊκής ένωσης". Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλεο χου έσσεν, χου Δεκεμβρίου 1994, καθόρεσε χην προενταξεακή σχραχηγεκή 
γεα τες χώρες χης Κεντρεκής καε Αναχολεκής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) καε τόνεσε ότε "ο 
γεωργεκός χομέας αντεπροσωπεύεε ένα βασεκό στοεχείο χης στραχηγεκής που 
ακολουθείταε προ χης προσχώρησης".

Η Ευρωπαϊκή Επετροπή (ΓΔ VI) ανταποκρενόμενη σχα ανωχέρω και. ενόψεε χου 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χης Μαδρίχης (Δεκέμβρεος 1995) εξέδωσε, μεχαξύ άλλων, ένα 
έγγραφο στραχηγεκής με χίχλο: "Μελέχη εναλλακτεκών σχραχηγι-κών γι-α χην ανάπχυξη 
χων σχέσεων σχο γεωργεκό χομέα, μεχαξύ χης ΕΕ και. χων συνδεδεμένων χωρών, ενόψει, 
χης μελλοντεκής προσχώρησης χων εν λόγω χωρών". Η παρούσα ανάλυση βασίξεταε σχο 
εν λόγω έγγραφο. Επίσης θα ληφθούν υπόψη χα πορίσμαχα ερευνών δεαφόρων ουδέχερων 
ερευνητεκών κένχρων σχετεκά με χον ανχΐκχυπο που θα έχεε γεα χη γεωργία η 
δεεύρυνση προς Αναχολάς. Ου έρευνες αυχές θα βοηθήσουν σχο να αποτεμηθεί με 
κρετεκό πνεύμα αλλά εποεκοδομητεκά η ανάλυση καε η προσέγγεση χου θέματος εκ 
μέρους χης Επετροπής.

1.2. Ου σχόχου χης προενχαξυακής σχραχηγυκής σχο γεωργυκό χομέα

Βασυκός στόχος χης σχρατηγι,κής γυα χη δυεύρυνση είναι, η προώθηση μυας 
ουκονομυκώς καυ περυβαλλονχι,κώς βυώσι-μης παραγωγυκής δομής στες ΧΚΑΕ με αποφυγή 
χων στρεβλώσεων χων ουκονομυκών δομών και, παράλληλη ενθάρρυνση χης σωστής 
οι,κονομυκής τους ανάκαμψης. Η ενσωμάτωση χων ΧΚΑΕ πρέπει, να γίνευ καχά τρόπο που 
να δεασφαλίζεχαε η σταθερή ανάπχυξη ενδεδει-γμένων επι-πέδων γεωργυκού 
ευσοδήμαχος, τόσο σχα 15 κράτη μέλη χης ΕΕ όσο και, στες 10 χώρες χης Κενχρεκής 
και, Αναχολεκής Ευρώπης. Ταυτόχρονα, πρέπεε να γίνεε σεβαστή η νόμεμη επεθυμία 
χων καταναλωτών γεα αποχελεσμαχεκόχερη παραγωγή καε μη ακρεβά χρόφεμα. Τέλος, 
η σχραχηγεκή χης δεεύρυνσης πρέπεε να λάβεε υπόψη σε ποεό βαθμό οε πολίτες χης 
ΕΕ εεναε δεαχεθεεμένοε να συνεχίσουν χη χρηματοδότηση χης ΚΓΠ σε μία ΕΕ με 20 
ή 27 κράτη μέλη, με βάση χο σημερενό μοντέλο χης ΚΓΠ.

Η σχραχηγεκή χης δεεύρυνσης πρέπεε, εξάλλου, να λάβεε υπόψη μεα ακόμη ενδεχόμενη 
μεχαρρύθμεση χης ΚΓΠ, σε συνδυασμό με χον επόμενο γύρο χων ΓΣΔΕ/ΠΟΕ. Η πίεση να 
ληφθούν υπόψη περεβαλλοντεκοί στόχοε στον γεωργεκό χομέα αναμένεχαε να ενχαθεί 
καε η γεωργία να καταστεί ένα, ακόμη πεο κρεσεμο, στοεχείο σε μεα σφαερεκή 
σχραχηγεκή γεα χην ύπαεθρο. Το παρόν έγγραφο εργασίας περεορίζεταε στην ανάπχυξη 
χης υπαίθρου ως τμήμα χης Κοενής Γεωργεκής Πολετεκής1.

1.3 Καθορεσχεκοί παράγοντες χου κόστους χης δεεύρυνσης στον γεωργεκό χομέα

Οε δημοσεονομεκές συνέπεεες που θα έχεε η δεεύρυνση στον γεωργεκό χομέα γεα χον 
προϋπολογεσμό χης Ευρωπαϊκής ένωσης θα εξαρχηθούν κυρίως από τους εξής 
παράγοντες:

1 . χην εκανόχηχα χον ΧΚΑΕ να δεακενήσουν χα γεωργεκά τους αποθέματα,
2. χη δεάρκεεα χης μεταβαχεκής περεόδου καε χων άλλων εεδεκών ρυθμίσεων,
3. χο βαθμό καε χην κατεύθυνση χης μελλοντεκής μεχαρρύθμεσης χης ΚΓΠ, καε

1 Τα δεαρθρωχεκά μέτρα γεα χην προώθηση χης ανάπτυξης χης υπαίθρου θα 
εξεχασθούν σε χυρεστό έγγραφο εργασίας που θα συνχάξεε ο κ. Bösch.



4. χο χρόνο καε χη σύνθεση χων δεαδοχεκών ενχάξεων νέων κρατών μελών.

Οε συνέπεεες ως προς χον πρώχο καθορεσχεκό παράγονχα εέναε εδεαέχερα δύσκολο να 
προβλεφθούν. Η "φυσεκή" αύξηση χης παραγωγής εξαρχάχαε κυρέως από χην εκανόχηχα 
χων ΧΚΑΕ να προωθήσουν σχην αγορά χα γεωργεκά χους αποθέματα σε περίπτωση που 
οε γεωργεκές χους χεμές αυξηθούν ξαφνεκά σχο επέπεδο χεμών χης ΚΓΠ - ή χούχο 
συμβεε χουλάχεσχον με γρήγορο ρυθμό. Οε άλλοε χρεες παράγονχες εέναε, σε 
δεαφορεχεκό βαθμό, θέμα πολεχεκής βούλησης.

0 αρεθμός χων νέων κρατών μελών έχεε ξωχεκή σημασέα. Η σύνθεση καε ο χρονεκός 
προσδεορεσμός χου πρώχου καε χων επομένων σχαδέων χης δεεύρυνσης προς Αναχολάς 
(εάν υεοθεχηθεέ η δεαδεκασέα χης βαθμεαέας δεεύρυνσης, καχά δεαδοχεκά στάδεα) 
φυσεκά έχεε ξωχεκό ανχέκχυπο σχο κόσχος χης δεεύρυνσης γεα χον προϋπολογεσμό χης 
ΕΕ.

Δεδομένης χης δυναμεκής καε χου πολυδεάσχαχου χαρακχήρα χης εξέσωσης χης 
δεεύρυνσης, οποεαδήποχε εκχέμηση χου κόσχους με βάση μεμονωμένες χάσεες όσον 
αφορά χους ανωχέρω παράγονχες πρέπεε να θεωρηθεέ ως ενδεεκχεκή. Η Επεχροπή ορθώς 
θεωρεε χο έργο αυχό ως "ρεψοκένδυνη επεχεέρηση". Οε εκχεμήσεες χων 
δημοσεονομεκών συνεπεεών χης δεεύρυνσης γεα χον προϋπολογεσμό χης ΕΕ πρέπεε, 
συνεπώς, να θεωρηθούν απλώς ως η ολεγόχερον λανθασμένη αλλά θεμεχή υπόθεση επε 
χου θέμαχος.

2. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 01 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΚΑΕ - 
Η ΑΠΟΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2.1. Γενεκή θεώρηση (πένακας I)1

Συνολεκά οε δέκα χώρες χης Κενχρεκής Ευρώπης έχουν πληθυσμό 106 εκαχ. περέπου 
καε έκχαση 1,1 εκαχ. χεχρ. χλμ. Τούχο ανχεπροσωπεύεε περέ χο 29% χου πληθυσμού 
χης ΕΕ-15 καε χο 33% χης έκχασης χης ΕΕ-15. Το συνολεκό ΑΕΠ χον ΧΚΑΕ-10 
ανχεπροσωπεύεε μόνο χο 3% χου ΑΕΠ χης ΕΕ-15, ενώ χο μέσο καχά κεφαλήν ΑΕΠ εέναε 
γύρω σχο 11% χου μέσου όρου χης ΕΕ. Σύμφωνα με χην ανάλυση χης εσοχεμέας χης 
αγορασχεκής δύναμης (ΙΑΔ) χο χάσμα όσον αφορά χο βεωχεκό επέπεδο περεορέξεχαε 
περέπου σχο 1/3 χου μέσου όρου χης ΕΕ σχην περέπχωση χων χωρών χου Βέσεγκρανχ 
(οε οποέες έχουν υπογράψεε μεχαξύ χους συμφωνέα ελευθέρου εμπορέου)1 2 καε γύρω 
σχο 1/5 χου μέσου όρου χης ΕΕ όσον αφορά χες δύο βαλκανεκές χώρες. Ορεσμένες από 
χες ΧΚΑΕ με χο υψηλόχερο εεσόδημα, όπως η Σλοβενέα καε η Τσεχεκή Δημοκραχέα, 
έχουν φχάσεε επέπεδο αγορασχεκής δύναμης που πλησεάξεε προς εκεένο χης Ελλάδας.

Ο γεωργεκός χομέας εέναε σχεχεκά σημανχεκόχερος σχες ΧΚΑΕ από ό,χε σχην ΕΕ από 
άποψη συμμεχοχής σχο ΑΕΠ καε, εεδεκόχερα, μερεδέου σχη συνολεκή απασχόληση. Καχά 
μέσον όρο, περεσσόχερο από 25% χου εργατεκού δυναμεκού ασχολεέχαε σχον γεωργεκό 
χομέα, δηλαδή 9,5 εκαχ. άτομα (ένανχε 6% καε 8,2 εκαχ. σχην ΕΕ) που συμβάλλεε 
κατά 8% σχο ΑΕΠ (ένανχε 2,5% σχην ΕΕ) . Τούχο σημαένεε όχε γεα να επεχευχθεέ χο 
έδεο σχεχεκό επέπεδο απασχόλησης με χην ΕΕ θα πρέπεε να εγκαχαλεέψεε χη γεωργέα 
χο 1/3 χου εργαχεκού δυναμεκού χου χομέα (περεσσόχερα από 3 εκαχ. άτομα). Με 
εξαέρεση χη Σλοβενέα καε χη Ρουμανέα, η γεωργεκή παραγωγή σχες ΧΚΑΕ εξακολουθεέ 
να βρέσκεχαε σε χαμηλόχερα επέπεδα σε σχέση με εκεένα προ χης μεχαβαχεκής 
περεόδου.

1 βάσεε χης έκθεσης χης Επεχροπής (ΓΔ VI) - 1995

2 Συμφωνέα Ελευθέρων Συναλλαγών χης Κενχρεκής Ευρώπης (ΣΕΣΚΕ)



O l  ΧΚΑΕ, με βάση χο ποσοσχό tou εργαχχκού δυναμχκού που απασχολεχχαχ σχη 
γεωργία, μπορούν να χωρεσχούν σε δύο ομάδες: σε εκείνες χχς ΧΚΑΕ όπου χο ποσοσχό 
αυχό εχναχ γύρω σχο 10% ή καχ μχκρόχερο (Τσεχχκή Δημοκραχία 5,6%, Εσθονία 8,2%, 
Σλοβακία 8,4% Ουγγαρία 10,1% καχ Σλοβενία 10,7%) καχ σε εκείνες χχς χώρες όπου 
χο ποσοσχό πλησεάζεχ ή καχ υπερβαίνεχ χο 20% (Λεχχονία 18,4%, Βουλγαρία 21,2%, 
Λχθουανχα 22,4%, Πολωνία 25,6% καχ Ρουμανία 35,2%).

2.2. Δεαρθρωχχκή μεχαρρύθμεση hol εδεωχεκοποίηση (Πίνακας II)

Σχχς περχσσόχερες ΧΚΑΕ καχά χην εποχή προ χης μεχαβαχχκής περχόδου, ολόκληρη 
σχεδόν η καλλχεργούμενη γη ανήκε σε κολεκχχβες καχ κραχχκά αγροκχήμαχα. Οχ 
μοναδχκές εξαχρέσεχς ήσαν η Πολωνία καχ η Σλοβενία. Η πρώχη δχαχήρησε ένα 
σημανχχκό χδχωχχκό χομέα σχη γεωργία, καχ η δεύχερη δχέθεχε ένα μχκρό γεωργχκό 
χομέα "κοχνωνχκής χδχοκχησχας" καχ μεγάλο αρχθμό μχκροκαλλχεργηχών μερχκής 
απασχόλησης, που καλλχεργούσε πάνω από χο 90% χης γεωργχκής έκχασης. Σχχς χώρες 
όπου, μεχά χην εποχή προ χης μεχαβαχχκής περχόδου, δέσποζαν σχο γεωργχκό χομέα 
οχ κολεκχχβες, η γραμμή δχαχωρχσμοώ ανάμεσα σχχς μεγάλης κλχμακας κολεκχχβες ή 
χα κραχχκά αγροκχήμαχα αφενός καχ χα μχκρά μεμονωμένα χδχωχχκά αγροχεμάχχα 
αφεχέρου, έχεχ αρχχσεχ να εζαλεχφεχαχ. Το μέσο μέγεθος χων αγροκχημάχων που 
παραμένουν υπό κραχχκή δχαχεχρχση ή χων άλλων μορφών εκμεχάλλευσης που χα 
δχαδέχθηκαν, δηλαδή, χων χδχωχχκών συνεχαχρχσμών, έχεχ μεχωθεχ σημανχχκά, ενώ, 
από χην άλλη πλευρά, χο μέγεθος χων χδχωχχκών αγροκχημάχων σημεχώνεχ βραδεχα 
αύζηση. Η χάση αυχή αναμένεχαχ να εξακολουθήσεχ μελλονχχκά καχ να συμβάλλεχ σχην 
αυξημένη αποχελεσμαχχκόχηχα, δεδομένου όχχ οχ μεγαλύχερες μονάδες φχάνουν σε 
μεγέθη χων οποχων η δχαχεχρχση εί-ναχ ευχερέσχερη καχ οχ μχκρόχερες μονάδες που 
αποκχούν περχσσόχερη γη, δύνανχαχ να επωφεληθούν από οχκονομχες κλχμακας.

2.3. Πολχχεκές σχήρχξης: χχμές καε εχσοδήμαχα (Πχνακας III)

Ολες οχ ΧΚΑΕ ανχχμεχώπχσαν από χο 1989/90 μχα βαθεχά κρί-ση προσαρμογής σε 
ολόκληρη χην οχκονομχα, συμπερελαμβανομένου χου γεωργχκού χομέα. θα χρεχασθούν 
δεκαεχχες γεα να φχάσεχ χο μέσον καχά κεφαλή εχσόδημα αυχών χων χωρών σχο 75% 
χου μέσου όρου χης ΕΕ, που εχναχ χο σημεία αναφοράς γχα χη χορήγηση χης ανώχαχης 
δχαρθρωχχκής ενχσχυσης σχο πλαίαχο χου κοχνοχχκού συσχήμαχος. Ωσχόσο, μεχαξύ χων 
ΧΚΑΕ υφί,σχανχαχ σημανχχκές δχαφορές.

Η κρί-ση προσαρμογής σχον γεωργχκό χομέα οφεχλεχο εν μέρεχ σχη σημανχχκή μεχωση 
χης παραγωγής. Η μεχωση αυχή ήχαν ενχονόχερη σχα κχηνοχροφχκά προ'χόνχα από ό,χχ 
στα γεωργεκά.

Σχχς περχσσόχερες ΧΚΑΕ έχουν θεσπχσχεχ μέχρα γχα χη σχαθεροποχηση χου γεωργχκού 
χομέα, μεχά χην αποδχοργάνωση που εμφανχσχηκε καχά χα πρωχα έχη χης μεχαβαχχκής 
περχόδου. Η σχήρχξη χου γεωργχκού χομέα έλαβε δχάφορες μορφές που ποί-κχλλαν από 
ένα εί-δος παρέμβασης παρόμοχο με εκεχνο χης ΚΓΠ, έως χη λήψη μέχρων σχα σύνορα - 
χώρες χου Βχσεγκρανχ καχ κράχη χης Βαλχχκής - γχα χη δχεξαγωγή δχοχκηχχκών 
ελέγχων, πολύ ανάλογων με εκεί.νους που εφαρμόζονχαν υπό καθεσχώς κενχρχκού 
σχεδχασμού (Βουλγαρχα, Ρουμανί,α καχ Σλοβενία). Σχχς περχπχώσεχς εφαρμογής 
παρεμβαχχκών μέχρων καχ μέχρων σχήρχξης χων χχμών χα επίπεδά χους εχναχ πολύ 
χαμηλόχερα από εκείνα χης ΕΕ καχ αφορούν αποκλεχσχχκά χχς χχμές σχο αγρόκχημα.

Από χον παρακάχω πίνακα προκύπχεχ όχχ σχχς χώρες χου Βχσεγκρανχ η σχήρχξη χων 
χχμών από χην παρέμβαση εχναχ κάποχε μχκρόχερη χου 50% χης ανχίσχοχχης 
παρέμβασης σχην ΕΕ.



Σεχηρά Βόεεο κρέας Χοερεεο κρέας Γάλα**
Εοπ/χ % ΕΕ Εοιι/χ % ΕΕ Εσια/χ % ΕΕ Εσιι/χ % ΕΕ

Πολωνία
89 69% 1110 30% 1261 87 28%

Ουγγαρία
66 51% 1609 44% 1050 201 65%

Τσεχία
87 67% 1566 43% 171 55%

Σλοβακία
92 71% 1546 42% 179 58%

ΕΕ
129 3680 - 310

*  σετηρά, έτος εμπορύας 1994/995· οι. τ εμές της παρέμ β α ο η ς  γεα το βόεεο χαε χ ο ί ρ ε ε ο  κ ρ έ α ς  σ τ ε ς  
τ έ σ σ ε ρ ε ς  χ ώ ρ ε ς  του Βύσεγχραντ α φ ο ρ ο ύ ν  το β ά ρ ο ς  τον σφαγεέων.

* *  τομή σ τ ό χ ο υ  ΕΕ, π ά γ ε α/ελάγεστη τομή π α ρ α γ ο γ ο ύ  στες τ έ σ σ ε ρ ε ς  χ ώ ρ ε ς  του Βέσεγ χ ρ α ν τ

Από χο 1993, και. κυρίως από χο 1994, άρχεσαν να σημεεώνονχαε, ωσχόσο, ορεσμένες 
ενθαρρυνχεκές εξελίξεες σχες περεσσόχερες χώρες. Η οεχονομία αναπχύσσεχαε καε 
πάλε καε σε ορεσμένες χώρες η ανάπχυξη αυχή είναε εδεαίχερα αεσθηχή (σύμφωνα με 
εκχεμήσεες χης Επεχροπής προβλέπεχαε γεα χες χώρες ΣΕΣΚΕ καε χα κράχη χης 
Βαλχεκής εχήσεα αύξηση χου ΑΕΠ καχά 4 έως 5% μέχρε χο χέλος χης δεκαεχεας χου 
1990).
Οεκονομεκή ανάπχυξη σημαίνεε αύξηση χου εεσοδήμαχος η οποία με χη σεερά χης Θα 
οδηγήσεε σε αύξηση χης ζήχησης γεωργεχών προεόνχων. Τούχο θα έχεε Θεχεκό 
ανχεκχυπο γεα χη γεωργία χων ΧΚΑΕ καχά χα επόμενα έχη, αλλά με χην αύξηση χων 
εεσοδημάχων θα επέλθεε καε αύξηση χων καχαναλωχεκών αναγκών, πράγμα που θα έχεε 
ευνοϊκό ανχίκχυπο γεα χες δυχεκοευρωπα'ίκές εξαγωγές. Η επεχυχία χης κοενοχεκής 
βεομηχανίας χροφίμων σχες αγορές χων ΧΚΑΕ καχά χα χελευχαία χρόνεα είναε επαρκής 
απόδεεξη χούχου, δοθένχος όχε, γενεκώς, η εγχώρεα βεομηχανία χροφίμων σχες 
περεσσόχερες χώρες χης Κενχρεκής καε Αναχολεκής Ευρώπης δεν είναε ακόμη επαρκώς 
σε θέση να ανχεμεχωπίσεε χες ολοένα καε μεγαλύχερες απαεχήσεες όσον αφορά; χην 
ποεόχηχα, χην ποεκελία καε γενεκά χην εμπορία χων προεόνχων. Η βελχίωση χων 
προδεαγραφών όσον αφορά χην ποεόχηχα καχά χα επόμενα χρόνεα θα συνχεενεε έξαλλου 
σχην άνοδο χων χεμών.
Υπαρχουν, ωσχόσο, περεθώρεα γεα μείξονες αυξήσεες χεμών. Οσο οε δαπάνες γεα 
χρόφεμα εξακολουθούν να ανχεπρσωπεύουν χο 30 έως χο 60 % χου οεκογενεεακού 
εεσοδήμαχος καε όσο χο ποσοσχό πληθωρεσμού εξακολουθεί να βρίσκεχαε άνω χου 10% 
καε έως 30%, η χαχεία αύξηση χων χεμών χων γεωργεκών προεόνχων καε χων χροφίμων 
θα είναε οεκονομεκά επεζήμεα καε κοενωνεκά επεκίνδυνη. Η απόκλεση χων χεμών 
μεχαξύ χων ΧΚΑΕ καε χης ΕΕ αναμένεχαε επομένως να εξακολουθήσεε να υφίσχαχαε 
καχά χο οραχό μέλλον, ακόμα καε αν παρουσεάσεε σχεχεκά αεσθηχή μείωση, ανάλογα 
με χο προϊόν.



Από χο 1993-94 η γεωργυκή παραγωγή σημευώνευ και- πάλυ αύξηση, ύσχερα από δύο έχη 
ξηρασίας, υδίως όσον αφορά χα συχηρά, χους ελαυούχους σπόρους και, χα κηπευχυκά. 
Η γεωργυκή παραγωγή πρέπευ να αναμένεχαυ όχι. 8α εξακολουθήσευ καχά χα επόμενα 
έχη να αυξάνεχαυ, αν και. με βραδείς ρυθμούς. Αναμφίβολα, ου ΧΚΑΕ δυαθέχουν 
σημανχυκό παραγωγι,κό δυναμυκό αν καυ μείξονες δυαρθρωχυκές δυσκολίες ενδέχεχαυ 
να εμποδίσουν χην αξυολόγηση χου εν λόγω δυναμυκού υδίως δε η έλλευψη κεφαλαίων, 
χα προβλήμαχα γεωργυκής δυάρθρωσης και. χα δυαρθρωχυκά προβλήματα σε επόμενα 
σχάδυα χης παραγογυκής δυαδυκασίας

Η Επυχροπή κρίνευ όχυ, αν ληφθούν υπόψη όλα αυχά χα σχοι,χεία, ου ΧΚΑΕ 
χρευάζονχαυ λυγόχερο ένα υψηλό επίπεδο χυμών καυ ενίσχυση χου ευσοδήμαχος χων 
γεωργών χους καυ περυσσόχερο χην παροχή συγκεκρυμένης βοήθευας γυα χην 
αναδυάρθρωση, χον εκσυγχρονυσμό καυ χη δυαφοροποίηση χου παραγωγυκού δυναμυκού 
χους σχον γεωργυκό χομέα καυ χους επόμενους συναφείς κλάδους χης παραγωγυκής 
δυαδυκασίας, καθώς καυ γυα χη βελχίωση χης αγροχυκής υποδομής χους. Μυα χέχουα 
προσπάθευα θα απαυχήσευ χουλάχυσχον 5 έως 10 χρόνυα.

2.4. Ο ανχίκχυπος χης σημερυνής συμφωνίας σχο πλαίσυο χης ΓΣΛΕ καυ χου 
επόμενου Γύρου χου ΠΟΕ

Ο άμεσος ανχίκχυπος χης χελευχαίας συμφωνίας χης ΓΣΔΕ σχον γεωργυκό χομέα χης 
ΕΕ καυ χων ΧΚΑΕ-10 είναυ η πίεση γυα μείωση χων επυδοχήσεων σχυς εξαγωγές. Η ΕΕ 
έχευ δεχθεί να μευώσευ χυς επυδοχήσευς αυχές καχά 36%, καυ γυα χην ποσόχηχα χων 
επυδοχουμένων εξαγωγών καχά 21% έως χο έχος 2001 , με βάση χο προϊόν καυ σε 
σύγκρυση με χην περίοδο 1986-90. Ου πυέσευς είναυ μεγαλύχερες σε ό,χυ αφορά χα 
συχηρά, χο βόευο κρέας καυ χο χυρυ.

Η συμφωνία χης ΓΣΔΕ απαυχεί από χυς ΧΚΑΕ να μευώσουν χην ποσόχηχα χων 
επυδοχούμενων γεωργυκών εξαγωγών, ακόμη καυ σε σύγκρυση με χο έχος 1993. Η 
ένχαξη χων ΧΚΑΕ σχην ΕΕ θα αυξήσευ χυς χυμές παραγωγού, ενώ η καχανάλωση 
χροφίμυν θα αυξηθεί με βραδύχερους ρυθμούς. Συνεπώς, η προσχώρηση χων ΧΚΑΕ θα 
καχασχήσευ δυσχερέσχερη χην χήρηση χων δεσμεύσεων που έχευ αναλάβευ η ΕΕ ένανχυ 
χης ΓΣΔΕ. Φυσυκά, μεχά χην προσχώρηση, η ΕΕ θα είναυ υπεύθυνη, ως σύνολο, γυα 
χην χήρηση χων δεσμεύσεων χων ΧΚΑΕ που θα έχουν καχασχεί κράχη μέλη.

Η συμφωνία χης ΓΣΔΕ προβλέπευ όχυ ου συνολυκές γεωργυκές επυδοχήσευς, 
υπολογυζόμενες βάσευ χου Συνολυκού Μέχρου Σχήρυξης (ΣΜΣ) θα πρέπευ να μευωθούν 
καχά 20%, σε σύγκρυση με χα έχη 1986-88. Από δυάφορες μελέχες που έχουν γίνευ 
προκύπχευ όχυ, εάν η ΕΕ δεν αυξήσευ χυς χυμές παρέμβασης άνω χου επυπέδου 1995 — 
1996, η £νωση θα υπολείπεχαυ καχά 15-20% χης επίχευξης χου αποδεκχού επυπέδου 
χων 60 δυσεκαχ. Εοια που συμφωνήθηκε σχο πλαίσυο χης ΓΣΔΕ. Ωστόσο, η χήρηση αυχής 
χης δέσμευσης μπορεί να καταστεί δύσκολη μεχά χη δυεύρυνση προς Αναχολάς, εάν 
δεν υπάρξουν μείζονες μεχαρρυθμίσευς χης ΚΓΠ ή δεν προβλεφθούν μεχαβαχυκές 
ρυθμίσευς γυα χη δυατήρηση χων χυμών σχυς ΧΚΑΕ σε χαμηλά επίπεδα έως όχου η ΕΕ- 
15 μευώσευ χη δυαφορά ανάμεσα σχα επίπεδα χυμών χης ΚΓΠ καυ χα επίπεδα χυμών χης 
παγκόσμυας αγοράς.

Η πρόσφαχη συμφωνία σχο πλαίσυο χης ΓΣΔΕ προβλέπευ όχυ η αναθεώρηση χων 
γεωργυκών συμφωνυών χης ΓΣΔΕ θα αρχίσευ χο 1999. Η υσχύς χων σημερυνών γεωργυκών 
συμφωνυών χης ΓΣΔΕ λήγευ χο έχος 2001, ενώ η "ρήχρα ευρήνης" χης συμφωνίας χης 
ΓΣΔΕ που απαγορεύευ σχυς χώρες που χην υπέγραψαν να χρησυμοπουούν μεχαξύ χους 
εμπορυκά ανχίπουνα, παύευ να υσχύευ χο 2003. Ου δυαπραγματεύσευς γυα μυα άλλη 
συμφωνία ΓΣΔΕ/ΠΟΕ είναυ πυθανόν να αρχίσουν καυ να συνεχυσθούν πέρα από χο έχος 
2000.



3. Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΓΠ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ - ΜΕ ΠΟΙΟ ΚΟΣΤΟΣ;

3.1. Η γεωργεκή παραγωγή σχες ΧΚΑΕ-10. Εκχίμηση της Επεχροπής

Το πρόσθεχο κόσχος γεα χη γεωργία που θα προελθεί, με χην προσχώρηση χων ΧΚΑΕ-10 
σχη σημερενή ΚΓΠ θα είναι, χης χάξεως χων 9 δεσεκαχ. Ecu χο έχος 2005 (σε χεμέξ^ 
1996), σε σύγκρεση με χο κόσχος χων 42 εκαχ. χο 1996 γεα χην ΕΕ-15. 
Μακροπρόθεσμα (χο έχος "2010", σύμφωνα με χη μελέχη χης Επεχροπής), χο πρόσθεχο 
κόσχος θα ανέλθεε σχα 12 δεσεκαχ. Ecu. Ωσχόσο, χο ήμεσυ χου ποσού χων 12 
δεσεκαχ. Ecu θα αφορά άμεσες επεδοχήσεες, ανάλογες με εκείνες που καχαβάλλονχαε 
από χην ΕΕ-15 σχους γεωργούς, ως ανχεσχάθμεση γεα χην απώλεεα εεσοδήμαχος, 
σύμφωνα με χη μεχαρρύθμεση χης ΚΓΠ χου 1992. Το "μόνεμο κόσχος" σε σχέση με χη 
σημερενή καχάσχαση (status quo) συνεπώς θα ανχεσχοεχεί, καχά προσέγγεση, σε 
αύξηση 28% χου γεωργεκού προϋπολογεσμού χης ΕΕ.

Οε εκχεμήσεες χης Επεχροπής έγεναν με βάση λεπχομερείς εμπεερεκές μελέχες. 
Εξάλλου, σχες προβλέψεες υεοθεχήθηκε μεα επεφυλακχεκή προσέγγεση ως προς χο καχά 
πόσον οε ΧΚΑΕ θα είναε σε θέση να δεακενήσουν χα αποθέμαχά χους αν σημεεωθεί 
σημανχεκή αύξηση χων γεωργεκών χεμών, όπως σχην περίπχωση χης πλήρους ένχαξής 
χους σχην EE/ΚΓΠ. Πάνχως η γεωργεκή παραγωγή μεεώθηκε χουλάχεσχον καχά 30% σε 
όλες χες ΧΚΑΕ χην περίοδο 1988-1992.

3.2. Σύνοψη χων εκχεμήσεων ανεξαρχήχων ερευνηχεκών κένχρον καε μελεχηχόν

Από χες εκχεμήσεες γεα χην αύξηση χων γεωργεκών δαπανών που έχουν έως χώρα 
δημοσεευθεί σε δεάφορες μελέχες, προκύπχεε πρόσθεχο κόσχος που κυμαίνεχαε από 
28% έως 100%. Οε δύο αυχοί "πόλοε" χων εκχεμήσεων βασεζονχαε σε δεεσχάμενες 
υποθέσεες. Η μία άποψη θεωρεί όχε οε ΧΚΑΕ θα αυξήσουν χαχέως χην παραγωγή χους 
καε χες εξαγωγές χων πλεονασμάχων χους σχες αγορές χης ΕΕ. Η άλλη άποψη χονίζεε 
όχε θα χρεεασθεί ίσως αρκεχός χρόνος γεα να μπορέσεε να υλοποεηθεί χο υφεσχάμενο 
αλλά υφέρπον παραγωγεκό δυναμεκό. Η άποψη χης Επεχροπής κλείνεε υπέρ χηε 
χελευχαίας προσέγγεσης, ενώ ορεσμένοε μελεχηχές, μεχαξύ χων οποίων ο κ. John 
Marsh (Πανεπεσχήμεο xou Reading) καε ο κ. Stefan Tangermann (Πανεπεσχήμεο χου 
Göttingen) χάσσονχαε με χην πρώχη άποψη.

1 Πρέπεε, ωσχόσο, να σημεεωθεί όχε η πραγμαχεκή δαπάνη χο 1995 ήχαν, λόγω 
χης μεχαρρύθμεσης χης ΚΑΠ, καχά 2,3 εκαχ. Ecu μεκρόχερη χου ποσού που 
είχε εγγραφεί σχον προϋπολογεσμό χου 1995.



ΑκοΧουθεΰ συγκριτική σύνοψη τον διαφόρων μελετών.

Αεάφορεο εκχειιήσεεσ τηε αύξησηε τησ δαπάνησ τηο Κ Γ Π  στην ΕΕ-25 (σε δεσεκατ. Ecu)

Μελετητής: XKAE-10 
ΣύνοΧο

Υπόψη
μεταρρύθμιση
ΚΓΠ;

Υπόψη Συμφωνία 
GATT;

CEPR (1992) 3-8 όχε όχε
CEPS (1993) 5-45 όχε όχε
UK MAFF (1994) 8-24 ναε όχε
Tangermann & 21 ναε όχε
Josling (1994)
Kuhmonen (1995) 10-20 ναε όχε
MoF, Denmark 8-16 ναε όχε
(1996)
Marsh & 25-30 ναε όχε
Tangermann
(1996)

Σ υ ν τ ο μ ο γραφίες: C E P R  = Κ έ ν τ ρ ο  Μ ε λ ε τ ώ ν  Ο υ κ ο ν ο μ υ κ ή ς  Π ο λ υ τ υ κ ή ς ·  UK M A F F  = Υ π ο υ ρ γ ε ί ο  Γεωργίας, Α Χ ε ε ί α ς  
καε Δ α σ ώ ν  του Η ν ω μ έ ν ο υ  Βαοελείου- C E P S  = Κ έ ν τ ρ ο  Μ ε λ ε τ ώ ν  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς  Πολετεκής· MoF = Υ π ο υ ρ γ ε ί ο  
Ο ε κ ο ν ο μ ε κ ώ ν  (Δανία).

Σημείωση: Οε α ρ ε θ μ ο ί  έ χ ο υ ν  κ α τ α σ τ ε ί  ο υ γ κ ρ ί σ ε μ ο ε  με τη χ ρ η σ ε μ ο π ο ί η σ η  ως  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή  του π ο σ ο σ τ ο ύ  
σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  της κάθ ε  χ ώ ρ α ς  στη σ υ ν ο λ ε κ ή  γ ε ω ρ γ ε κ ή  π α ρ α γ ω γ ή  των ΧΚΑΕ-10. Στες π ε ρ ε σ σ ό τ ε ρ ε ς  μ ε λ έ τ ε ς  οε 
υ π ο λ ο γ ε σ μ ο ί  α φ ο ρ ο ύ ν  6 μό ν ο  χώρες, δηλαδή, τες Πολωνία, Τ σ ε χ ε κ ή  Δημοκρατία, Σλοβακία, Ουγγαρία, 
Ρ ο υ μ α ν ί α  καε Βουλγαρία. Οε χ ώ ρ ε ς  α υ τ έ ς  α ν τ ε π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν  το 93% της σ υ ν ο λ ε κ ή ς  α ξ ί α ς  της γ ε ω ρ γ ε κ ή ς  
π α ρ α γ ω γ ή ς  των ΧΚΑΕ. Συνεπώς, σ τ ε ς  π ε ρ ε π τ ώ σ ε ε ς  α υ τ έ ς  το κ ό σ τ ο ς  των Χ Κ Α Ε - 6  έχεε δ ε α ε ρ ε θ ε ί  δ ε α  0,93.

Η απόκλιση μεταξύ των εκτεμήσεων οφείλεται εν μέρεε στα δεαφορετεκά έτη βάσης 
καί εν μέρεε στες διαφορετικές υποθέσεις ως προς τη συνέχιση εφαρμογής των 
μέτρων διαχείρισης της προσφοράς στο πλαίσιο του καθεστώτος της ΚΓΠ (παύση της 
καλλιέργειας γαεών καε ποσοστώσεις γεα το γάλα καε τη ζάχαρη). Ορεσμένοε 
μελετητές δεν θεωρούν δυνατή τη συνέχεση αυτή, ενώ η Επετροπή, γεα παράδειγμα, 
βασίζεε τες εκτεμήσεες της σε μεα τέτοεα εκδοχή. Εάν η υπόθεση αυτή δεν 
επεβεβαεωθεί, η γεωργεκή πααραγωγή των ΧΚΑΕ θα αυξηθεί με ταχύτερους ρυθμούς από 
εκείνους που προβλέπεε η Επετροπή. Οε Marsh & Tangermann υποστηρίζουν ότε στην 
τελευταία αυτή περίπτωση το κόστος όσον αφορά τες δαπάνες του ΓΤΠΕ θα ανέλθεε 
στα 15 δεσεκαχ. Ecu το 2005 μόνο γεα τες τέσσερες χώρες του Βίσεγκραντ, πράγμα 
που σημαίνεε ότε κατά το έτος αυτό θα υπάρξεε ένα πρόσθετο κόστος της τάξεως των 
25-30 εκατ. Ecu γεα τες ΧΚΑΞ-10.

Ο Φενλανδός μελετητής Thomas Kuhmonen, εφαρμόζοντας μεα εεδεκή μέθοδο ανά τομέα 
καε χώρα, καε χρησιμοποιώντας τες στατεστεκές του FA0 του 1992-1993 (ενώ η 
Επετροπή χρησεμοποεεί δεδομένα του 1994, που ήταν το ναδίρ της οεκονομεκής 
ύφεσης), υπολόγισε ότε το κόστος της διεύρυνσης στο γεωργεκό τομέα θα εεναε της 
τάξεως των 10-20 δεσεκατ. Ecu ετησίως. Το Υπουργείο Οεκονομεκών της Δανίας, 
χρησιμοποιώντας μεα μέθοδο ανάλογη με εκείνη του κ. Kuhmonen, υπολόγεσε ότε το 
κόστος της διεύρυνσης στο γεωργεκό τομέα θα είναε της τάξεως των 9-18 δεσεκατ. 
Ecu ετησίως. Καμία από τες μελέτες αυτές δεν αντεμετωπίζεε το ενδεχόμενο αλλαγών



creo κοινοχικό κεκχημένο, εκχός από χη συνέχιση χης μεχαρρύθμισης χης ΚΓΠ που 
ξεκίνησε χο 1992.

Παρά χις επί μέρους διαφορές, η Επιχροπή και ot περισσόχεροι από χους 
σημανχικόχερους ανεξάρχηχους μελεχηχές καχαλήγουν σε, εν πολλοίς, ανάλογα 
συμπεράσμαχα. Μολονόχι οι συγκεκριμένοι αριθμοί μπορεί, να διαφέρουν, χα μεγέθη 
είναι ανάλογα, συνοψιζόμενα σε μια αύξηση χης δαπάνης χης χάξεως χου 20-45%.

3.3. Ορισμένες ερωχήσεις για χους καθορισχικούς παράγονχες χου Μόσχους

Η Ευρωπαϊκή ϊΐνωση 8α πρέπει, από κοινού με χις ΧΚΑΕ να απανχήσει σε μία σειρά 
ανοιχχών ερωχήσεον σχεχικά με χη σχραχηγιχή χης διεύρυνσης σχον γεωργικό χομέα. 
ΣΧις ερωχήσεις αυχές περιλαμβάνονχαι οι εξής:

1 . Η διεύρυνση nooc Αναχολάο απαιχεί ιιέχοα διαχείρισης xnc ποοσφοράο σχο πλαίσιο 
χων καθεσχώχων xric ΚΓΠ, δηλαδή ιιακροποόθεσυεο και υεσοποόθεσιιεο υεχαβαχικέο 
πεοιόδουο και/ή ποσοσχώσειο παραγωγήο; Ανχίθεχα με χο ό,χι συνέβη σχην περίπχωση 
χης "νόχιας" διεύρυνσης με χην Ισπανία και χην Πορχογαλία χο 1996, σχην 
περίπχωση χης "βόρειας" διεύρυνσης με χις χώρες χης ΕΖΕΣ (Αυσχρία, Φινλανδία και 
Σουηδία) χο 1995, η κοινοχική πλευρά απέκλεισε χις μεχαβαχικές περιόδους με χο 
αιχιολογικό όχι είναι ασύμβαχες με χα ανοιχχά σύνορα χης ενιαίας αγοράς. Ωσχόσο 
σχους κύκλους εκείνων που λαμβάνουν χις πολιχικές αποφάσεις και χων μελεχηχών 
επικραχεί η άποψη όχι οι μεχαβαχικές περίοδοι μιάς κάποιας διάρκειας είναι 
πράγμαχι αναγκαίες ώσχε να αποφευχθούν οι χαχείες ή και ξαφνικές αυξήσεις χων 
χιμών χων χροφίμων σχις ΧΚΑΕ και να μειωθεί χο κόσχος χης διεύρυνσης για χον 
προϋπολογισμό χης ΕΕ. Ορισμένοι ειδικοί απορρίπχουν χελείως χις μεχαβαχικές 
περιόδους με χο αιχιολογικό όχι χο μόνο που θα πεχύχαιναν θα είναι η καθυσχέρηση 
χων αναγκαίων μεχαρρυθμίσεων σχην κοινή γεωργική πολιχική.

2. 0 νεωοΥΐκόο xouéac χων ΧΚΑΕ-10 θα ωφεληθεί πεοισσόχεοο ιιακοοποόθεσιια από χη 
διαοθοωχική σχήοιξη ή από χη σχήριξη χιυών και εισοδπυάχων; Η Επιχροπή 
υποσχηρίζει όχι η διαρθρωχική σχήριξη και η σχήριξη χων επενδύσεων σχο γεωργικό 
χομέα επείγει περισσόχερο από ό,χι η σχήριξη χων χιμών ή χου εισοδήμαχος. Οι 
ΧΚΑΕ πολύ πιθανόν θα κάνουν καλύχερη χρήση χων διαθέσιμον πισχώσεων για 
ανχισχαθμισχικές πληρωμές, διαρθρωχικά προγράμμαχα σχη γεωργία και χους συναφείς 
κλάδους καθώς και για ολοκληρωμένη ανάπχυξη χης υπαίθρου. Η σχραχηγική αυχή, 
ανχίθεχα από ό,χι θα συμβεί με χη σχήριξη χον χιμών ή χις άμεσες 
ανχισχαθμισχικές πληρωμές, θα συμβάλει σχο να αποφευχθούν μείζονες αυξήσεις σχις 
χιμές καχαναλωχή ή εισοδημαχικές ανισόχηχες που θα δημιουργούσαν κοινωνική 
ανασχάχωση σχις ανχίσχοιχες χώρες. Η άποψη αυχή συνεπάγεχαι χουλάχισχον κάποιο 
είδος μεχαβαχικών περιόδων.

3. Οι ανχισχαθυισχικέο πληοωιιέο ιιε Βάση χη ιιεχαοούθιιιση χηρ ΚΓΠ χου 1992 
δικαιολονούνχαι υπό χην παρούσα ιιοοφή χουο σε m a  διευουυένπ ΕΕ χων 20-27 κραχών 
ιιελών: Πολλοί παραχηρηχές θεωρούν όχι οι ανχισχαθμισχικές αυχές πληρωμές είναι 
αναποχελεσμαχικές, δημιουργούν σχρεβλώσεις σχην αγορά και μακροπρόθεσμα δύσκολα 
δικαιολογούνχαι, με ή χωρίς χη διεύρυνση. Σε μια διευρυμένη ΕΕ χων 20-27 κραχών 
μελών οι πληρωμές'αυχές θα ήχαν περισσόχερο αδικαιολόγηχες, δοθένχος όχι οι πιο 
εύφορες γεωργικές περιοχές θα συνέχιζαν να λαμβάνουν χις υψηλόχερες 
ανχισχαθμισχικές πληρωμές ανά εκχάριο, ενώ οι μειονεκχικές περιοχές θα χύχαιναν 
μικρόχερης σχήριξης σχον χομέα χης προσαρμογής σχην ΕΕ-15 και χις ΧΚΑΕ-10. Οι 
ανχισχαθμισχικές πληρωμές υπήρξαν ενδεχομένως, επί ορισμένο διάσχημα, μια 
βιώσιμη σχραχηγική γεωργικής προσαρμογής, μακροπρόθεσμα όμως χο καθεσχώς χης ΚΓΠ 
πρέπει να εφαρμοσθεί σχην ίδια βάση σχη σημερινή ΕΕ-15 και χις ΧΚΑΕ-10.



4_ι. Ο— επόμενός_γύρος ΓΣΔΕ/ΠΟΕ θα πρέπευ να ληρθεί υπόρη από χη σχοαχηγυκή χηο
δι-εύρυνσης χης ΕΕ; Εάν οι. γεωργυκές χυμές σχην Ευρωπαϊκή ένωση πλησιάσουν προς 
χο^επίπεδο χων χυμών χης παγκόσμυας αγοράς, επυχαχύνονχας έχσυ χην έκβαση χου 
επόμενου γύρου χου ΠΟΞ, χο κόσχος χης δυεύρυνσης σχον γεωργυκό χομέα θα είναυ 
σημανχυκά μευωμένο. Τούχο θα μείωνε επίσης χην ανάγκη θέσπυσης μακροχρόνυων 
μεχαβαχυκών περυόδων καυ ποσοσχώσεον παραγωγής. Πράγμαχυ, ακόμη καυ η σημερυνή 
συμφωνία χης ΓΣΔΕ απαυχεί από χην δυευρυμένη ΕΕ να συνεχίσευ χη μεχαρρύθμυση χης 
ΚΓΠ γυα να χηρήσευ χυς δεσμεύσευς χυς οποίες ανέλαβε, όπως χονίσχηκε σχο 
κεφάλαυο 2.4. Σε περίπχωση που ου μελλονχυκές χυμός χης παγκόσμυας αγοράς θα 
είναυ υψηλόχερες από εκείνες χων χελευχαίων εχών, χούχο θα καθυσχούσε ευκολόχερο 
γυα χην ΕΕ να χηρήσευ χυς δεσμεύσευς που ανέλαβε ένανχυ χης ΓΣΔΕ, σε ό,χυ αφορά 
χυς επυδοχήσευς χων εξαγωγών καυ χων συνολυκών μέχρων σχήρυξης, καυ υπό συνθήκες 
δυεύρυνσης.

4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΜΙΑ ΛΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

4.1. Μη επυλογή: δυεύρυνση χωρίς προσαρμογή χων γεωργυκών μέχρων

Σχο έγγραφό χης χου Νοεμβρίου 1995 γυα χη σχραχηγυκή σχον χομέα χης γεωργίας, 
η Επυχροπή παραθέχευ χρευς επυλογές σχεχυκά με χον μελλονχυκό προσαναχολυσμό χης 
ΚΓΠ. Δύο από χυς χρευς επυλογές, υπό χους χίχλους Σημερυνή καχάσχαση (status 
quo) καυ Ρυζεκή μεχαρρύθμυση μουάζουν μάλλον με θεωρηχυκά μονχέλα παρά με 
πραγμαχυκές επυλογές σχο πεδίο χης γεωργυκής πολυχυκής.

Η προσπάθευα να δυαχηρηθεί απλώς χο status quo, ακόμη καυ μεχά χο 2000 καυ η 
χαυχόχρονη δυεύρυνση προς Αναχολάς, δεν αποχελεί πραγμαχυκή εναλλακχυκή επυλογή. 
Ου χρημαχοδοχυκές συνέπευες είναυ πολύ σημανχυκές αλλά βεβαίως χούχο δεν είναυ 
ο μοναδυκός λόγος γυα χον οποίο η επυλογή αυχή είναυ δύναχη σχην πράξη. 
Τουλάχυσχον χέσσερα από χα σημερυνά κράχη μέλη έχουν δηλώσευ όχυ δεν είναυ 
δυαχεθευμένα να αυξήσουν χη συνευσφορά χους σχον προϋπολογυσμό χης ΕΕ πέραν χου 
ορίου που προβλέπευ η προοπχυκή χου 1999, δηλαδή 1,27% χου συνολυκού ΑΕΠ χης 
ένωσης. Η επυλογή xou status quo συνεπάγεχαυ αύξηση χου ορίου χης χάξεως χου 
0,25-0,60% χου συνολυκού ΑΕΠ χης ένωσης (καυ φυσυκά ανάλογες αυξήσευς σε άλλους 
χομείς). Θα αποχελούσε μείζονα πρόκληση ακόμη καυ γυα χο Ευρωπαϊκό Συμβούλυο· ο 
χεχραγωνυσμός χου κύκλου μυας χέχουας εμβέλευας.

Ου άλλες δύο εναλλακχυκές επυλογές είναυ καχά χυ πυο ρεαλυσχυκές, δοθένχος όχυ 
χα σχεχυκά μεγέθη είναυ χέχουα που θα μπορούσαν να προσαρμοσθούν σχα 
δημοσυονομυκά όρυα, εάν υπάρξευ πολυχυκή βούληση. Ου χρημαχοδοχυκές επυπχώσευς 
χης κάθε μυας θα εξαρχηθούν πράγμαχυ από χυς απανχήσευς καυ υδίως από χο 
συνδυασμό χων απανχήσεων που θα δοθούν σχυς ερωχήσευς που παραχίθενχαυ σχο 
κεφάλαυο 2.4.

4.2. Επυλογή I: Ρυζυκή μεχαρρύθμυση

Ου κυρυόχερες προχάσευς γυα χη ρυζυκή μεχαρρύθμυση χης ΚΓΠ περυλαμβάνουν, καχά 
κανόνα, χα εξής σχουχεία: καχάργηση χων χυμών σχήρυξης, ή χυμές σχήρυξης που να 
προσεγγίζουν χα επίπεδα χης παγκόσμυας αγοράς· μερυκή ή πλήρης ευσοδημαχυκή 
ανχυσχάθμυση με άμεσες πληρωμές· καχάργηση χων ποσοσχώσεων καυ άλλων προσωρυνών 
μέχρων δυαχείρυσης χης προσφοράς· περαυχέρω αποσύνδεση χων ανχυσχαθμυσχυκών 
πληρωμών καυ, μακροπρόθεσμα, μείωσή χους· ανχυσχαθμυσχυκές καυ άμεσες πληρωμές 
ευσοδημαχυκής σχήρυξης καυ πληρωμές γυα παροχή περυβαλλονχυκών υπηρεσυών σε 
εθνυκή βάση, με ή χωρίς κουνοχυκή συγχρημαχοδόχηση.



Η εναλλακχεκή αυχή επελογή συνεπάγεχαε μία ρεζεκή αναμόρφωση χης γεωργεκής 
νομοθεσίας και. χου προϋπολογισμού χης ΕΕ προς μία νέα καχεύθυνση, από χες χεμές 
παραγωγής καε χες επεδοχήσεες χων εξαγωγών προς δεάφορες μορφές άμεσον 
επεδοχήσεων. Οε χρημαχοδοχεκές σωνέπεεες θα εξαρχηθούν ακόμη από χες πολεχεκές 
αποφάσεες που θα Χηφθοών γεα ζηχήμαχα όπως χο επίπεδο χων ανχεσχαθμεσχεκών 
πληρωμών καε οε άμεσες εεσοδημαχεκές επεδοχήσεες. Ενχοΰχοες, ακόμη καε με αυχό 
χο μάλλον αβέβαεο πλαίσεο αναφοράς, μπορεί να υποσχηρεχθεί όχε χο κόσχος χης 
δαπάνης γεα χη σχήρεξη χης αγοράς εκ μέρους χου ΕΓΤΠΕ θα μπορούσε να μεεωθεί 
μεσοπρόθεσμα, ίσος καχά 20-30 δεσεκαχ. Ecu ή 50-70% χου γεωργεκοΰ προϋπολογεσμού 
χης ΕΕ· σχο μεχαξύ οε ανχεσχαθμεσχεκές πληρωμές θα μπορούσαν να υπολογεσχούν 
σχην εξίσωση, όπως γεα παράδεεγμα έχεε προβλέψεε η Επεχροπή όχε "η μείωση χων 
χεμών χου γάλακχος καε χης ζάχαρης, έχσε ώσχε να προσεγγίσουν χα επίπεδα χης 
παγκόσμεας αγοράς, θα είχε ως συνέπεεα δρασχεκές περεκοπές χεμών, καε θα 
χρεεαζόχαν ποσά χης χάξεως χων 10-15 δεσεκαχ. Ecu γεα άμεσες πληρωμές, γεα χην 
επίχευξη χης πλήρους ανχεσχάθμεσης" (αυχά χα 10-15 δεσεκαχ. Ecu είναε φανερό όχε 
συνεπάγονχαε μείωση χης εκχεμηθείσας εξοεκονόμησης χων 20-30 δεσεκαχ. Ecu).

Αν καε θα εξαρχηθεί από χο επίπεδο χων ανχεσχαθμεσχεκών πληρωμών καε χων άμεσων 
επεδοχήσεων, που είναε θέμα πολεχεκής απόφασης, η εναλλακχεκή αυχή επελογή θα 
μπορούσε χουλάχεσχον θεωρηχεκώς να δεευκολύνεε χην επίχευξη μεας λύσης σχο 
πλαίσεο χης οποίας η δεεύρυνση προς Αναχολάς θα συνδυαζόχαν με μηδενεκή αύξηση 
χης χρημαχοδοχεκής συνεεσφοράς χων κραχών μελών σχον προϋπολογεσμό χης άνωσης.

Η άλλη όψη χου νομίσμαχος αυχής χης επελογής είναε όχε ενδέχεχαε να δημεουργήσεε 
σημανχεκό κοενωνεκό κόσχος λόγω χης ανάγκης γεα χαχεία δεαρθρωχεκή προσαρμογή 
σχες αγροχεκές περεοχές. Επίσης, με χην επελογή αυχή θα προέκυπχε καε ζήχημα 
οεκονομεκής καε κοενωνεκής συνοχής μεχαξύ χων κραχών μελών.

Ωοχόσο π Επεχοοπή δεν παρένεε αία σοβαρή, αναλυχεκή ή ποσοχεκώο ποοσδεορεσυένπ 
εκχίυηση αυχήο xnc επελογήο σχο έγγραφό xnc γεα χη σχοαχηγεκή σχον γεωργεκό 
χουέα. Συνεπώο, χο Ευρωπαϊκό Κοενοβούλεο θα πρέπεε να ζηχήσεε από χην Επεχροπή 
να υελεχήσεε πεο λεπχουεοώο χεο xonuaxo6oxεκέο συνέπεεεο αυχήο xnc επελογήο, 
λαυΒάνονχαο υπόυη χεο δεάφορεο δυναχέο χοοποποεήσεεσ xnc.

4.3. Εναλλακχεκή επελογή II: Ανάπχυξη χης προσέγγεσης χου 1992

Η δεύχερη επελογή που αξίζεε να εξεχασθεε σοβαρά είναε η ανάπχυξη χης 
προσέγγεσης χου 1992 που υεοθεχήθηκε με χη μεχαρρύθμεση χης ΚΓΠ (μεχαρρύθμεση 
"MacSharry"). Η δεαφορά μεχαξύ αυχής χης επελογής καε εκείνης χης ρεζεκής 
μεχαρρύθμεσης είναε απλώς ζήχημα βαθμού. Η συνέχεση χης προσέγγεσης χου 1992 
αποχελεε, πράγμαχε, μεα λεγόχερο φελόδοξη εκδοχή χης ρεζεκής μεχαρρύθμεσης, από 
χην άποψη χης αναδεάρθρωσης χων μηχανεσμών σχήρεξης. Ταυχόχρονα αποχελεί μεα πεο 
χελεεοποεημένη εκδοχή χης ρεζεκής μεχαρρύθμεσης, δοθένχος όχε προεχοεμάζεε χο 
έδαφος γεα μεα σφαερεκή σχραχηγεκή γεα χην ύπαεθρο καε μεα πεο βεώσεμη από 
οεκολογεκή άποψη γεωργία.

Βασεκοί σχόχοε χης επελογής αυχής είναε η σχραχηγεκή γεα χην ανχαγωνεσχεκόχηχα 
χης γεωργίας καε χων κλάδων χων γεωργεκών προ'ίόνχων καε χροφίμων, η ολοκληρωμένη 
αγροχεκή πολεχεκή καε η απλούσχευση χης νομοθεσίας γεα χην εφαρμογή χης ΚΓΠ. Η 
προσέγγεση αυχή αποσκοπεί σχο να επεχευχθεί μεα βεώσεμη εσορροπεα μεχαξύ χης 
γεωργεκής δρασχηρεόχηχας, άλλων μορφών αγροχεκής ανάπχυξης καε χης δεαχήρησης 
χων φυσεκών πόρων. Εφεξής, οε γεωργοί θα πρέπεε να είναε καχά κύρεο λόγο 
"αγρόχες-επεχεερημαχίες".



Γεα άλλη μία φορά εκπλήσσεε χο γεγονός όχε η Επεχροπή απέφυγε να προβεί σε 
οποεαδήποχε ποσοχεκή εκχίμηση σχεχεκά με χες δημοσεονομεκές επεπχόσεες χης 
συνέχεσης χης προσέγγεσης χου 1992. Βάσεε χων δεαθέσεμων εμπεερεκών δεδομένων 
σχεχεκά με χη λεεχουργία χης μεχαρρύθμεσης MacSharry καχά χα χελευχαία ολίγα 
έχη, εεναε θεμεχό να υποσχηρεχθεί όχε χο κόσχος χης επελογής αυχής θα είναε 
σημανχεκά πολύ μεκρόχερο από εκείνο χης προσέγγεσης γεα χη δεαχήρηση χης 
σημερενής καχάσχασης (status quo). Υπό χην προϋπόθεση όχε θα υπάρξεε μεα 
συγκραχημένη μείωση χων επεδοχήσεων χων εξαγωγών καε χων χεμών σχήρεξης, πράγμα 
που αν μη χε άλλο θα βοηθούσε χην ϊϋνωση να εκπληρώσεε χες υποχρεώσεες χης σχο 
πλαίσεο χης συμφωνίας χης ΓΣΔΕ, δεν θα ήχαν αυθαίρεχο να συμπεράνουμε όχε χο 
μέγεθος χης μείωσης θα εεναε περίπου χης χάξεως χων 5-10 δεσεκαχ. Ecu έως χο 
έχος 2000 γεα χην ΕΕ-15, λαμβάνονχας υπόψη χα δημοσεονομεκά πλεονάσμαχα χων 1,0- 
2,5 δεσεκαχ. Ecu καχά χα χελευχαία δύο έχη σχην καχηγορία 1, χάρες σχην 
προσέγγεση χων μεχαρρυθμίσεων MacSharry χου 1992. Τούχο θα παρείχε κάποεα 
δυναχόχηχα ελεγμού σχα σημερενά δημοσεονομεκά περεθώρεα ώσχε να χρησεμοποεηθούν 
γεα χην ενσωμάχωση χων ΧΚΑΕ σχην ΚΓΠ.

Πάνχως, η συνέχεση xrtc προσέγγεσπο χου 1992, δεν ωαίνεχαε όχε θα υπορέσεε, νωοίο 
μεχαβαχεκέο ρυθυίσεεο. να δεευκολύνεε χη δεεύουνση nooc Αναχολάο καε χωρίο να 
υπάρξεε κάποεα αύξηση xnc δηυοσεονουεκτίο καχευθυνχήοεασ Yoauuúc καχά χην περίοδο 
ucxá χο 1999. Συνεπώο, χο Ευρωπαϊκό ΚοενοΒούλεο θα ποέπεε να ξηχησεε από χην 
Επεχροπή να εκπονήσεε αεα εεο Βάθοο σωαερεκή αποχίυηση χων δηυοσεονουεκών 
επεπχώσεων xnc συνέχεσηο xnc προσέγγεσπο χου 1992. Σχην anoxÍunon αυχή θα ποέπεε 
να συυπεοεληωθούν εκχεαήσεεο χου κόσχουο γεα xouc δεάυοοους δυναχούο συνδυασυοόο 
χου πρωχου σχαδίου xnc δεεύουνσηο, καθώο καε γεα χεο υεχαΒαχεκέο πεοεόδουο υε 
δεαωοοεχεκό αεχαΕύ xouc πεοεεγόυενο καε δεάοκεεα. Η εναλλακτεκή αυχή επελονή 
απορεί, χωρίο αυιοεβολία, να θεωρηθεί ωο υεα σχαθερη Βάση νεα χη σφαερεκή 
σχραχηγεκή xnc δεεύουνσπο.



A G R I C U L T U R E  IN THE O V ERALL ECONOMY

Total Agrie.
Production'· '

Agrie.
P o p u l . Area GDP GDP pc Agrie. Area Ara b l e  Area Emplo y m e n t Trade Food

Exp.

mio bio ECU mio % mio ha bio % % tot % tot % tot % hh
mio ha ECU ECU PPP ha Tota

1
ha pc ECU GDP 000 empl exp. Imp. i ncome

Estonia 1.6 4.5 1.5 938 n. a. 1.4 31 1.0 0.63 0.266 10.4 89 8.2 11.0 16.7 39
Latvia 2.6 6.5 2.2 850 n. a. 2.5 39 1.7 0.65 0.232 10.6 229 18.4 45
Lithuania 3.8 6.5 2.3 627 n. a. 3.5 54 2.3 0.62 0.259 11.0 399 22.4 12.8 10.8 58

Baltics 7.9 17.5 6.0 757 n. a. 7.4 43 5.0 0.63 0.757 10.7 717 19.4

Poland 38.5 31.3 73.4 1907 4838 18.6 59 14.3 0.37 4.648 6.3 3661 25.6 12.2 11.1 30
Czech 10.3 7.9 26.7 2586 7507 4.3 54 3.2 0.31 0.871 3.3 271 5.6 7.7 9.6 32
Slovak 5.3 4.9 8.7 1643 6367 2.4 49 1.5 0.28 0. 512 5.8 178 8.4 5.9 9.3 38
H u ngary 10.3 9.3 32. 5 3150 5967 6.1 66 4.7 0.46 2.068 6.4 392 10. 1 21.8 7.4 31
Slov e n i a 1.9 2.0 9.8 5018 7697 0.9 43 0.2 0.13 0.250 4.9 90 10.7 4.7 8.2 28

C E F T A + ( 3 ) 66.4 55.4 151.1 2277 5635 32.3 58 24.0 0.36 8.349 5.5 4592 22.1

Romania 22.7 23.8 21.8 961 2941 14.7 62 9.3 0.41 4. 500 20.2 3537 35.2 6.8 9.9 60
Bulgaria 8. 5 11.1 9.4 1110 3754 6.2 55 4.0 0.48 1.131 10.0 694 21.2 20.7 10.6 48

Balkans 31.2 34.8 31.2 1001 3163 20.9 60 13.3 0.43 5.631 18.0 4231 32.9

C E E C - 1 0 105.5 107.7 188.3 1786 n. a. 60.6 56 42.3 0.40 14.7 7.8 9540 26.7
EU-15 369.7 323.4 5905.1 15972 15879 138.1 43 77.1 0.21 208.8 2.5 8190 5.7 8.0 9.5 22

C E E C / E U 29X 33% 3% 11X 44% 55%

(1) Population, di f f e r e n t  areas, GDP, G D P  pc are for 1993; t rade and food e x p e nditure for 1994. EU = EU-12 for trade.
(2) M e a s u r e d  by gross a g ricultural produ c t i o n  (GAP)
(3) Central European Free T rade A g r e e m e n t  cou n t r i e s  (CEFTA) + Slovenia which has a free trade a g r e e m e n t  with Hu n g a r y  and the C z e c h  and Slov a k  

r e p ublics (1994). S l o v e n i a  is c u r r e n t l y  still negotiating terms of the free trade a g r e e m e n t  wit h  Poland.



S h a r e in total a g r i c u l t u r a l  area (Z)

C o o p é r a tives* S t a t e  f a r m s * * P r i v a t e  f a r m s * * *

Pre- C u r r e n t Pre - C u r r e n t Pre- C u r r e n t
t r a n s i t i o n t r a n s i t i o n t r a n s i t i o n

Es t o n i a 33 96 4 67
L a t v i a 17 96 2 4 81
L i t h u a n i a 35 91 1 9 64
Pola n d 4 4 19 18 77 78
C z e c h 61 48 38 3 1 49
S l o v a k 68 63 26 16 6 13
H u n g a r y 80 55 14 7 6 38
S l o v e n i a 8 7 92 93
R o m a n i a 61 35 14 14 25 51
B u l g a r i a 41 90 40 10 19

A v e r a g e  s i z e  (ha)

C o o p e r a t i v e s * S t a t e  f a r m s * * P r i v a t e  f a r m s * * *

Pre- C u r r e n t Pre - C u r r e n t Pre- C u r r e n t
t r a n s i t i o n t r a n s i t i o n t r a n s i t i o n

E s t o n i a 567 3500 0. 5 2.1
L a t v i a 706 3000 547 0.5 5.8
L i t h u a n i a 450 27 7 3 124 0. 5 2.6
Pol and 335 400 3140 2000 6.6 6.7
C z e c h 2561 1430 6261 498 4.0 16.0
S l o v a k 2654 1665 5162 2455 0.3 1.0
H u n g a r y 4179 1702 7138 1976 0. 3 1.9
S l o v e n i a 470 303 3.2 4.1
Romani a 2374 170 5001 2002 1. 5 1.8
B u l g a r i a 750 13000 1100 0.4 0.6

T h e  s h a r e  in agricu l t u r a l  are a  of t h e  d i f f e r e n t  f a r m  t y p e s  is ac c o r d i n g  to land u s e  (and not 
o w n e r s h i  p)
* c o l l e c t i v e  p r e-transition, t r a n s f o r m e d  int o  p r i v a t e  (prod u c e r )  c o o p e r a t i v e s / a s s o c i a t i o n s 

c u r r e n t l y
**  s t a t e  ma n a g e d  or c o n t r o l l e d  f a r m s  p r e - t r a n s i t i o n ,  r e m a i n i n g  state farms and s t a t e  held 

e n t e r p r i s e s  c u r r e n t l y
* * *  h o u sehold plots/small individual f a r m s  p r e - t r a n s i t i o n ,  individual (part t i m e )  farms and

o t h e r  busin e s s  e n t i t i e s  ( j o i n t  stock, l i m i t e d  liabi l i t y )  c u r rently

S o urce: C o m m i s s i o n  R e p o r t  on " A g r i c u l t u r a l  S i t u a t i o n  and P r o s p e c t s  in the C e n t r a l  and E a s t e r n
E u r o p e a n  Countries",
D i r e c t o r a t e - G e n e r a l  for A g r i c u l t u r e ,  W o r k i n g  Document, s u m m a r y  report, p a g e  14 ( t a b l e  9).



S E L E C T E D  CEEC. EU AND W O R L D  C O M M O D I T Y  PRICES IN 1994 (1)

W heat M a i z e Milk Beef Pork P o ultry

ECU/t % EU
%

world ECU/t % EU
%

world ECU/t % EU ECU/t % EU ECU/t % EU ECU/t % EU

E stonia 75 56% 80% 83 26% 360 12% 550 43%

Latvia 121 90% 129% 83 26% 560 18% 980 77%

Lit h u a n i a 60 45% 64% 66 21% 680 22% 1040 81%

Poland 98 73% 104% 103 33% 1240 40% 1320 103% 1179 88%

Czech 88 66% 94% 100 72% 135% 172 54% 1850 59% 1200 94% 910 68%

Slov a k 84 63% 89% 93 67% 126% 164 52% 1580 50% 1130 88% 987 74%

H u n g a r y 75 56% 80% 72 52% 97% 220 70% 1630 52% 1260 98% 1038 77%

Slov e n i a 175 131% 186% 123 89% 166% 292 92% 2510 80% 1710 134% 1090 81%

R omania 81 60% 86% 75 54% 101% 179 57%

Bulgaria 54 40% 57% 71 51% 96% 114 36% 750 24% 680 53% 590 44%

EU 134 143% 138 186% 316 3130 1280 1340

W O R L D 94 70% 74 54%

(1) The limitations of such an exercise should be taken into c o n s i d e r a t i o n  such as exchange rates w h i c h  do not r e flect e c o n o m i c  reality, differing
price, p r oduct and qu a l i t y  definitions, and d i f f e r e n t  price recording periods. Wheat, maize and mil k  prices are farm gate prices. The world 
w heat and m a i z e  prices are notional farm gate prices by deducting 10 ECU/t from the fob e x p o r t  price (Arge n t i n e  and US Gulf price, 
respectively). EU beef and pork prices are w h o l e s a l e  prices; CEEC meat prices are farm gate prices c o n v e r t e d  from liveweight.



A r e a  (000 ha) Yield (t/ha) P r o d u c t i o n  (000 t) Domes t i c  Use (000 t) B a l a n c e  (000 t)

1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000

Estonia 396 320 360 2.4 1.6 2.1 967 509 744 1400 716 835 -433 -207 -91
Latvia 666 489 595 2.4 1.8 2.0 1570 901 1182 2357 1082 1306 -787 -181 -124
L i t huania 1006 1178 1033 3.0 2.0 2. 5 3023 2412 2622 3760 2076 2278 -737 336 344

Baltics 206 8 1987 1988 2.7 1.9 2.3 5560 3822 454 8 7517 3874 4419 - 1 9 5 7 -52 129

Poland 8377 8481 8600 3.2 2.6 3.3 26958 21764 28200 29315 22225 27500 -2357 -461 700
Czech 1662 1750 1750 4.7 4.1 4. 5 7793 7210 7856 7840 6793 7418 -47 417 438
Slo v a k 818 860 870 5.2 4.3 5.1 4249 3700 4409 4239 3637 3876 11 64 533
H u ngary 2805 2941 2810 5.5 3.9 4.6 15388 11569 12900 13033 11085 10919 2355 484 1981
Slovenia 125 111 132 4.2 5.1 5.6 527 564 739 870 1041 1016 -34 3 -477 -277

C E F T A + 3787 14142 14162 4.0 3.2 3.8 54915 4 4807 54104 55296 44780 50729 -381 27 3375

Romani a 5978 6328 5950 3.1 2.9 3.0 18309 18184 17850 17551 17150 17539 758 1034 311
Bulgaria 2150 2282 2300 4.4 3.0 4.0 9484 6919 9200 10681 6902 6902 -1197 17 2298

Balkans 812 8 8610 8250 3.4 2.9 3.3 2 7 7 9 3 2 5103 27050 28232 24052 24441 -4 3 9 1051 2609

C E E C - 1 0 2 3 9 8 3 24739 24400 3.7 3.0 3.5 8 8 2 6 8 73732 8 5702 91045 72706 79589 - 2777 1026 6113
EU-15 4 0866 34795 34375 4.6 4.9 5.5 188506 171297 187500 159300 154500 157500 29206 16797 30000

(1) D e s p i t e  the increase in area planted to c e r e a l s  total CE E C - 1 0  p r oduction in 1994 amounted to on l y  74 mio t, ove r  14 m i o  t less than in 1989.
D o m e s t i c  use fell even sharper, turning the region from a net importer into a net exporter. With area p r o jected to rem a i n  nearly stable a 
f u r t h e r  incr e a s e  1n yields would bring produ c t i o n  to o v e r  85 mio t in 2000. Although dome s t i c  use (in p a r t i c u l a r  feed demand) would increase, 
it w ould not rise as fast as production, leading to a six fold increase of the surplus in 2000 to ov e r  6 mio t. An important part of the 
su r p l u s  would have to be exported at w orld mar k e t  prices in vie w  of the GATT limits on subsi d i z e d  exports, in p a r t i c u l a r  for the CEFTA 
countries.



Area (000 ha) Y ield (t/ha) P r o d u c t i o n  (000 t) D o m e s t i c  U s e  (000 t) B a lance (000 t)

1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000

Poland 1859 1697 1550 18.5 13.6 19.0 34391 23058 29450 33602 22953 28750 789 105 700
Czech 115 82 69 21.1 16.4 19.6 2422 1342 1350 2176 1392 1352 246 -50 -2
Slovak 55 40 27 13.6 9.6 19.7 745 382 531 975 493 545 -230 -111 -14
H u n g a r y 72 58 18.6 14.2 1332 823 1302 900 31 -77 0
S l o v e n i a 30 23 25 12.2 17. 5 20.0 365 402 500 340 398 410 25 4 90

C E F T A + 2131 1900 18.4 13.7 39255 26006 38395 26136 861 -130 774

(1) Potato area is projected to d e cline f urther in CEF T A +  countries, w h e r e  it is a relatively important crop. A l t h o u g h  yields can var y  widely
from one year to another a return to the long term a v erage of around 19 t/ha is expected, increasing p r o d u c t i o n  from its low 1994 levels (very 
poor yields). On average the region (i.e, Poland) is expected to main t a i n  a net export potential.

Source: C o m m i s s i o n  Report on "Agricultural S i t u a t i o n  and P r o spects in the Central and Eastern European Countries",
Direct o r a t e - G e n e r a l  for Agriculture, W o rking Document, s u m m a r y  report, page 24 (table 18).



FRUIT V E G E T A B L E S WIN E

A r e a  (000 ha) Production (000 t) Ar e a  (000 ha) P r o d u c t i o n  (000 t) A r e a  (000 ha) Yield (hl/ha) P r o d u c t i o n  (000 hi)

1989 1994 1989 1994(e) 1989 1994 1989 1994(e) 1989 1994 1989 1994 1989 1994(e)

Estonia 12 12 23 21 5 4 144 70
Latvia 25 18 75 34 11 18 220 223
L i t huania 45 43 113 108 15 28 404 283

Baltics 82 73 211 163 31 50 768 576

Pol and 265 265 2083 2111 260 291 5436 5107
Czech 27 23 616 391 35 34 629 523 11 10 74.5 56.0 819 560
Slovak 21 19 231 123 31 34 571 486 24 22 33.4 44.9 800 1007
Hu n g a r y 94 93 1589 1250 105 102 1993 1300 110 107 33.7 34.0 3710 3638
Slov e n i a 36 35 38 86 15 15 225 230 20 22 31.5 40.6 629 893

C E F T A + 4 4 3 435 4557 3961 446 476 8854 7645 165 161 36.1 37. 8 5958 6098

Romania 318 290 2474 3000 253 204 3926 3070 182 249 25.4 24.1 4630 6000
Bulgaria 96 54 1050 264 102 63 1662 1017 122 121 26.8 24.8 3261 3000

Balkans 414 344 3524 3264 355 267 5588 4087 304 370 26.0 24.3 7891 9000

C E E C - 1 0 938 852 8292 7388 832 793 15210 12308 469 531 29.6 28.4 13849 15098
EU-15* 3036 2961 23000 23300 1975 1914 45400 48100 3854 3457 47.1 44.4 181600 153600

* F ruit ar e a  is EU-12, o t h e r  EU-15 fruit and v e g e t a b l e  fi g u r e s  are for 1993 instead of  1994

(1) Total C E E C - 1 0  fruit produ c t i o n  - main l y  apples, but also soft red fruit, e.g. berries in the CEFTA+ and Baltic c o u n t r i e s  and some s tone fruit
in the Balkan c o u n t r i e s  - amounted to 7.4 m i o  t in 1994. V e g e t a b l e  p r oduction (tomatoes, cucumbers, peppers, cabbage, o n i o n s  and others) 
amou n t e d  to  12.3 m i o  t. Some further d e v e l o p m e n t  of the produ c t i o n  of fresh and processed fruit and v e g e t a b l e s  for the d o m e s t i c  and export 
m a r k e t s  can be expected. Wine output - the main producers and ex p o r t e r s  being Romania, Hu n g a r y  and Bulgaria, has rema i n e d  r e l a t i v e l y  stable 
at around 15 m i o  hi per year on average. Some f u rther potential is present to d e v e l o p  exports to the EU if i n v e s t m e n t s  in q u a l i t y  and 
m a r k e t i n g  can be made.

Source: C o m m i s s i o n  R e p o r t  on  "Agricultural S i t u a t i o n  and Pr o s p e c t s  in t h e  Central and Eastern European Countries",
D i r e c t o r a t e - G e n e r a l  for Agriculture, W o r k i n g  Document, s u m m a r y  report, pages 24 and 25 (table 19).



D a i r y  co w s  (000) Yield (kg/cow) P r o d u c t i o n  (000 t) Dome s t i c  Use (000 t) B a l a n c e  (000 t)

1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000

Estonia 300 227 231 4252 3401 3823 1277 772 883 950 667 767 327 105 116
Latvia 543 312 351 3637 3003 3382 1976 937 1187 1215 969 1148 760 -32 39
Li thuan 
i a

850 678 734 3808 2448 3010 3235 1660 2209 2300 1247 1611 935 413 598

Baltics 1693 1217 1316 3832 2768 3252 6488 3369 4279 4465 2883 3526 2022 486 753

Pol and 4885 3866 4000 3358 3083 3500 16404 11920 14000 15741 12320 13825 663 -400 175
Czech 1228 788 641 4064 4057 4702 4991 3197 3014 3570 2589 2764 1421 608 250
Slovak 564 364 339 3647 2253 3760 2055 820 1276 1446 1068 1166 609 -248 n o
H u ngary 568 420 540 5043 4762 4944 2862 2000 2670 2806 2060 2448 56 -60 222
Sloveni
a

243 210 195 2473 2676 3451 601 562 673 437 486 495 164 76 178

CEFTA+ 7487 5648 5715 3595 3275 3785 26913 18499 21633 24000 18522 20699 2913 -23 935

Romania 1704 1500 1462 1950 2000 2120 3323 3000 3100 3329 3019 3150 -6 -19 -50
Bulgari
a

606 419 450 3523 2709 3500 2135 1135 1575 2135 1135 1530 0 0 45

Balkans 2310 1919 1912 2363 2155 2445 5458 41 3 5 4675 5464 4154 4680 -6 -19 -5

C E E C - 1 0 11490 8784 89 4 4 3382 2960 3420 38859 2 6003 30587 33929 25560 28905 4930 443 1683
EU-15 2 7848 2 3273 20224 4562 5156 5905 127032 120002 119431 119002 113957 112634 8030 6045 6797

(1) The C EFTA and the Bal t i c  co u n t r i e s  trad i t i o n a l l y  had a surplus of mil k  expo r t e d  in the form of butter, milk powder and cheese. The re d u c t i o n
in d a i r y  herds and the d e t e r i o r a t i o n  in yields per cow during t r a n s i t i o n  d r o v e  down production faster than the fall in demand. In m o s t  CEECs 
the d a i r y  herd has ho w e v e r  started to s t a bilize and yields are recovering. Wit h  the d a i r y  sector remaining to be one of the mo s t  su p p o r t e d  
sectors, the net e x p o r t  potential of in particular the CEF T A +  co u n t r i e s  can be expected to again increase, although to a much lower level than 
pre-transition. For so m e  c o u ntries and some d airy products the GATT limits on subsidized exports could be constraining.



Produ c t i o n  (000 t) C o n s u m p t i o n  (000 t) B a lance (000 t) Per c a p i t a  c o n s u m p t ion (kg)

1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000

Estonia 75 28 65 40 42 41 35 -14 24 25.0 26.5 26.0
Latvia 129 68 74 67 68 66 62 0 8 25.0 26. 5 26.0
Li thuania 224 120 181 93 82 89 131 38 92 25.0 22.0 24.0

Baltics 428 216 320 199 192 196 228 24 124 25.0 24.6 25.1

Poland 637 450 550 691 464 593 -54 -14 -43 18.2 12.0 15.0
Czech 272 184 215 254 165 176 18 19 39 24.5 16.0 17.0
Slovak 147 73 68 79 64 70 68 9 -2 14.9 12.0 12.7
H ungary 114 80 80 91 95 128 23 -15 -48 8.8 9.2 12.5
Slovenia 50 35 57 38 42 47 12 -7 10 20.0 21.4 24.0

C E F T A + 1219 822 970 1153 830 1014 67 -8 -44 18.7 12.9 15.3

Romania 220 266 306 252 271 270 -32 -5 36 10.9 12.0 12.0
Bulgaria 123 97 97 138 106 106 -15 -9 -9 15.4 12. 5 12.5

Balkans 343 363 403 390 377 376 -47 -14 27 12.5 12.1 12.1

C E E C - 1 0 1990 1401 1693 1742 1399 1586 248 2 107 18.0 14.3 15.8
EU-15 82 9 8 7857 8338 8136 7725 8191 162 132 147 22.2 20.8 21.6

* in c a r c a s e  w e i g h t  e q u i v a l e n t

tend to r e c o v e r  fro m  its 
In the C E F T A +  countries, 
imports. In R o mania and

in p a r t i c u l a r  in tne Baltics net e x p o r t  potential would increase, out rema i n  under pre-tra n s i t i o n  levels.

Source: C o m m i s s i o n  R e p o r t  on " Agricultural S i t u a t i o n  and Prospects in the Central and Eastern European Countries",
D i r e c t o r a t e - G e n e r a l  for Agriculture, W o r k i n g  Document, su m m a r y  report, pag e  26 (table 21).

(1) Wit h  d a i r y  herds s t a b i l i z i n g  and even increasing in some CEECs ov e r  the p r o j e c t i o n  period beef production w ould also
c u r r e n t  low levels. Som e  additional sup p l y  could be expected from the c o u n t r i e s  d eveloping specialized beef herds, 
in p a r t i c u l a r  in Poland and Hungary, demand for beef is projected to pick up faster than production, increasing net



P r o d u c t i o n  (000 t) C o n s u m p t i o n  (000 t) B a l a n c e  (000 t) Per c a p i t a  c o n s u m p t i o n  (kg)

1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000

Estonia 125 37 52 73 31 36 53 6 16 46.0 20.0 23.0
Latvia 154 54 77 96 66 77 58 -12 0 36.0 26.0 30.1
L i t huania 250 83 n o 149 86 99 101 -3 11 40.0 23.0 27.0

Baltics 529 174 239 318 183 212 211 -9 27 40.2 23.6 27.4

Poland 1854 1609 1785 1866 1705 1896 -12 -96 - m 49.1 44.2 48.0
Czech 552 465 522 543 480 512 9 -15 10 52.4 46.4 49.2
Slovak 274 172 186 232 177 191 41 -4 -5 44.0 33.0 34.7
H u ngary 1014 600 699 882 598 714 132 2 -15 85.0 58.2 70.0
Slov e n i a 62 48 65 67 73 76 -5 -25 -11 35.0 37.6 38.5

C E F T A + 3756 2894 3257 3590 3033 3389 166 -13 9 -132 57.8 46 . 5 51.9

Romani a 800 739 765 766 657 715 34 82 50 33.0 28.9 31.8
Bulgaria 412 214 280 409 217 280 3 -3 0 45.6 25.7 33.8

Balkans 1212 953 1045 1175 874 995 37 79 50 37.4 28.1 32.4

C E E C - 1 0 5497 4021 4541 5083 4090 4596 415 -69 -55 52.0 41.5 46.5
EU-1 5 15238 16010 16569 14676 15029 16069 562 981 500 40.1 40. 5 42.4

* in c a r c a s e  weig h t  e q u i v a l e n t

(1) Of the m eats pork is the m o s t  preferred by consumers in the CEECs with per c a p i t a  c o n s u m p t i o n  even c u r rently still higher than in the EU in
Poland, H u n g a r y  and the C z e c h  Republic. Especially in Poland and to a lesser e x t e n t  in some of other CEFTA c o u ntries produ c t i o n  is projected 
to lag behind the increase in demand, implying that the net import position of the CEF T A +  g r o u p  will be maintained.



P r o d u c t i o n  (000 t) Con s u m p t i o n  (000 t) Ba l a n c e  (000 t) Per capi t a  c o n s u m p t i o n  (kg)

1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000 1989 1994 2000

Estonia 25 7 21 14 6 12 11 1 9 9.0 4.0 7.4
Latvi a 43 11 20 29 6 15 13 5 5 11.0 2.5 5.7
L i t huania 57 25 34 30 15 27 27 10 7 8.0 4.0 7.4

B a ltics 125 43 75 73 28 53 52 15 22 9.4 3.7 6.9

Poland 362 335 455 343 381 494 19 -46 -39 9.0 9.9 12. 5
Czech 149 124 164 135 119 139 14 5 25 13.0 11.5 13.3
Slovak 82 60 76 74 61 69 8 -2 7 14.0 11.4 12. 5
H u n g a r y 436 341 420 258 261 284 178 80 136 24.9 25.4 27.8
Sloveni a 73 46 50 51 33 39 22 13 11 27.0 16.6 20.0

C E F T A + 1102 906 1165 862 855 1025 241 50 140 15.9 15.2 17.1

Romania 339 268 350 331 302 329 8 -34 21 14.3 13.3 14.6
BuIgari a 188 74 131 153 80 131 35 -6 0 17.1 9.4 15.4

Balkans 527 342 481 484 382 460 43 -40 21 15.2 12.5 14.8

C E E C - 1 0 1754 1291 1721 1419 1265 1538 335 26 183 15.3 14.1 16.1
EU-1 5 6452 7376 8211 6209 6879 7911 243 497 300 17.0 18.5 20.9

* c a r c a s e  w e i g h t

(1) In m o s t  C EECs production of p o u l t r y  m e a t  has a l ready started to r e c o v e r  and the rise in out p u t  is expe c t e d  to cont i n u e  at a slig h t l y  higher
rate than the increase in d o m e s t i c  consumption, leading to a partial reco v e r y  of the pr e - t r a n s i t i o n  net expo r t  position.

Source: C o m m i s s i o n  Report on " A g r i c ultural S i t u a t i o n  and Prospects in the Central and E a stern European Countries",
D i r e c t o r a t e - G e n e r a l  for A g r iculture, W o r k i n g  Document, summary report, page 27 (table 23).
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Εισαγωγή

1 · Ol διαδοχικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής άνωσης είχαν πρόσθετες 
δημοσιονομικές επιπτώσεις στις πιστιίσεις λειτουργίας των οργάνων. 
Ενδεικτικά, η τελευταία διεύρυνση της Éνωσης που αφορούσε 3 νέα κράτη 
μέλη και 2 νέες γλώσσες είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 4,24% των 
πιστώσεων διοικητικής λειτουργίας το οικονομικό έτος 1995, ήτοι 170 
εκατ. Ecu, και την εγγραφή ρήτρας αναθεώρησης της κατηγορίας 5 "δαπάνες 
διοικητικής λειτουργίας" για την επανεκτίμηση της κατάστασης των
ακινήτων κατά τη διάρκεια του έτους 1996.

2. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι έως την τελευταία 
διεύρυνση, η ποσοτική προσέγγιση είχε προτιμηθεί και λίγες 
μεταρρυθμίσεις είχαν προβλεφθεί με την ευκαιρία των νέων προσχωρήσεων 
στο επίπεδο της εκπροσώπησης των μελών στα διάφορα όργανα όσο και της 
λειτουργίας της ευρωπαϊκής διοίκησης.

3. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, κυρίαρχο θέμα των συζητήσεων
ήταν οι διαδοχικές αναθεωρήσεις της Συνθήκης, με επακόλουθο τη 
διεύρυνση του πεδίου δράσης και των αρμοδιοτήτων των ευρωπαϊκών
οργάνων, ιδιαίτερα με τη θέσπιση νέων πολιτικών και νομοθετικών 
διαδικασιών καθώς και στο επίπεδο της διοικητικής λειτουργίας με 
διαρθρωτικές προσαρμογές που δεν είχαν πραγματικό μεταρρύθμισεικό
αποτέλεσμα.

4. Η δημοσιονομική επίπτωση της διεύρυνσης σε διοικητικό επίπεδο αφορά 
τόσο τους ανθρώπινους πόρους όσο και άλλε^ διοικητικές επενδύσεις.

5. Σίτον τομέα ανθρώπινων πόρων, τα μέτρα καλύπτουν την πρόσληψη νέων
υπηκόων για τις γλωσσικές υπηρεσίες και τις άλλες υπηρεσίες των οργάνων 
καθώς και τη δυνατότητα εξόδου από την υπηρεσία (dégagement) των εν 
ενεργεία υπαλλήλων. Τα μέτρα αυτά που παρέχονται υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις επιτρέπουν, με ένα σύστημα αντισταθμίσεων με τις
υπάρχουσες θέσεις, την απορρόφηση ενός μέρους του νέου προσωπικού και 
κατά συνέπεια την αποφυγή, στο μέτρο του δυνατού, της αύξησης του 
αριθμού των θέσεων των οργάνων μετά από κάθε διεύρυνση.

6. Οσον αφορά τις άλλες επενδύσεις, ορισμένες αφορούν την υποδομή και 
προκύπτουν από τις νέες ανάγκες (επιφάνεια γραφείων, διευθέτηση του 
χώρου ή νέες αίθουσες συνεδριάσεων, κλπ....) που συνεπάγεται η αύξηση 
του αριθμού των μελών και των υπαλλήλων των οργάνων, λλλες επενδύσεις 
βοηθούν τις υποψήφιες χώρες και τους υπηκόους τους να συμμετέχουν από 
την πρώτη κιόλας ημέρα, στη λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων (π.χ. 
πρόσβαση στην τεκμηρίωση και την κοινοτική νομοθεσία και χρησιμοποίηση 
ενός συστήματος διερμηνείας σε όλες τις επίσημες γλώσσες).

7. Οποια και αν είναι η φύση της επένδυσης, διαπιστώνεται ότι η διοικητική 
δαπάνη που οφείλεται στη διεύρυνση μπορεί να αφορά τόσο την περίοδο 
πριν από την προσχώρηση όσο και την περίοδο μετά από αυτήν. Η ανάγκη να 
εξασφαλίζεται η ενεργός παρουσία των υποψηφίων κρατών από την πρώτη 
ημέρα της προσχώρησης επιβάλλει την ανάληψη ορισμένων δαπανών που 
χαρακτηρίζονται από ένα σχετικό βαθμό αβεβαιότητας.



Ορισμένα όργανα υιοθέτησαν τα στοιχεία αυτά, π.χ. στο πλαίσιο της 
πολιτικής τους για τα ακίνητα, ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις της 
κατηγορίας 5 "διοικητικές δαπάνες", ενώ άλλα όργανα τα έλαβαν υπόψη για 
την τελειοποίηση του προσωπικού στελέχωσης (γλωσσική επιμόρφωση).

Προβληματισμός σχετικά με την εργασία

9. Προκειμένου να εξετασθούν τα αξιόπιστα σχήματα εργασίας ενόψει των 
μελλοντικών διευρύνσεων, τίθεται εκ των προτέρων το ερώτημα κατά πόσο 
θα έπρεπε να αρκεσθούμε στην αποκτηθείσα πείρα στον τομέα αυτό ή να 
καταβάλλουμε προσπάθειες καινοτομίας εκεί που αυτό είναι δυνατό. Η 
θέσπιση νέων μέτρων μπορεί να καταλήξει στη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας, τηρώντας παράλληλα το 
κοινοτικό κεκτημένο.

10. Η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση που αποτελεί τη βάση της λειτουργίας των 
οργάνων είναι νέα σε σχέση με αυτές των κρατών μελών. Διακρίνεται από 
τις τελευταίες γιατί δεν αποτελεί άξονα ενός εθνικού πολιτισμού στο 
ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά λειτουργεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
πλουραλισμού. Με τον τρόπο αυτό, η συγκριτική ανάλυση μεταξύ του 
κόστους λειτουργίας των εθνικών δημόσιων διοικήσεων και του κόστους της 
ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης κινδυνεύει να είναι εσφαλμένη και να 
αντιπαραθέσει το "εθνικό" στο "ευρωπαϊκό", ενώ ήδη κατά την τελευταία 
αναθεώρηση της Συνθήκης το θέμα αυτό έχει διευκρινισθεί.

11. Μετά από αυτό, μπορούμε ήδη να συνάγουμε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά 
με την εξέλιξη της δαπάνης διοικητικής λειτουργίας και να λάβουμε την 
ευκαιρία για να υποδείξουμε ορισμένους συλλογισμούς στον τομέα της 
απασχόλησης και συγκεκριμένα σε μία δημόσια διοίκηση.

12. Ολο και συχνότερα, ο προβληματισμός στρέφεται γύρω από τη δυνατότητα να 
εισαχθούν στη δημόσια διοίκηση τα κριτήρια της ιδιωτικής διαχείρισης 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ελαστικότητα για τη 
διαχείριση του προσωπικού. Η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση π.χ., σχεδόν 
όπως όλες οι εθνικές διοικήσεις, εξαρτά το καθεστώς των απολαβών των 
υπαλλήλων από την αρχαιότητα. Στο εθνικό επίπεδο, οι πρωτοβουλίες για 
την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου της παραμέτρου αυτής απέβλεπαν στην 
καθιέρωση του συστήματος των "πριμ" για την ατομική παραγωγικότητα. 
Διαπιστώθηκε κυρίως ότι, παρά τη διαφοροποίηση των απολαβών, το σύστημα 
των "πριμ" δεν συνοδευόταν πάντα από την απαραίτητη διαφάνεια, ενώ σε 
άλλες περιπτώσεις ενσωματώθηκε πολύ γρήγορα στο βασικό μισθό.

13. Το θέμα της παραγωγικότητας συνδέεται όλο και συχνότερα με την εισαγωγή 
των νέων τεχνολογιών του τριτογενή τομέα (δημόσιου και ιδιωτικού). 
Ωστόσο, η συζήτηση φαίνεται ότι κατευθύνεται προς έναν αόριστο και 
αβέβαιο διάλογο που απομακρύνεται από την πραγματικότητα του κόσμου της 
εργασίας. Στην πράξη, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών βοήθησε ουσιαστικά 
μόνον στην επιμήκυνση της ημέρας εργασίας. Πράγμαι, οι υπηρεσίες που 
κατέφυγαν στα μέσα επικοινωνίας και τα αποδοτικά εργαλεία της 
πληροφορικής επιτρέπουν την παραμονή του προσωπικού "on line" 24 ώρες 
το 24ωρο. Ωστόσο, αυτός ο χρόνος εργασίας δεν καταγράφεται πάντα και 
αυτή η τεχνική διευκόλυνση που οφείλεται στην εισαγωγή των νέων 
τεχνολογιών είναι βέβαιο ότι δεν αυξάνει την παραγωγικότητα ούτε την 
ποιότητα, αλλά αντίθετα υποβαθμίζει την αμοιβή του χρόνου εργασίας.



Στ ο κοινοτ ικό επίπεδο, όπου ο χρόνος εργασίας διέπεται από τις 
διοττάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, προκύπτει ότι, με βάση 
τις πιστέχσεις που εγκρίθηκαν το 1996 για τις κατηγορίες Γ και Δ του 
προσωπικού που μπορούν να αμείβονται για τις υπερορίες, οι ώρες αυτές 
αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 2 i των ετήσιων αποδοχών τους. 
Διευκρινίζεται ωστόσο ότι για το προσωπικό αυτό οι αμειβόμενες 
υπερωρίες δεν αντιπροσωπεύουν το συνολικό αριθμό των πραγματικών 
υπερωριών και δεν μπορούν συνεπώς να αποτελούν αξιόπιστη αναφορά για 
τον υπολογισμό των υπερωριών που πραγματοποιούνται από το σύνολο των 
άλλων κατηγοριών του προσωπικού και δεν επιτρέπουν να συναχθούν 
συμπεράσματα για τη γενική διοργάνωση της εργασίας.

15. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προκειμένου να εφαρμόσει μέτρα 
για την αύξηση της παραγωγικότητας και στο πλαίσιο της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, κατάρτισε για τα τελευταία οικονομικά έτη έναν πίνακα με 
κριτήρια της αύξησης του οργανογράμματος και τόνισε την ανάγκη μιας 
σταθερής πολιτικής στον τομέα της ανακατανομής των ανθρώπινων πόρων. Τα 
μέτρα αυτά αφορούν μόνο την ποσοτική προσέγγιση του προβλήματος. Το 
ερώτημα που τίθεται είναι με ποιόν τρόπο συμβιβάζεται η ανάγκη 
ανακακανομής για λειτουργικούς λόγους με τις μεταθέσεις σύμφωνα με την 
επιθυμία των υπαλλήλων.

16. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαδικασιών του προϋπολογισμού, η 
προσοχή δόθηκε στο μέγεθος των πιστώσεων που αφορούν τις συντάξεις και 
τις αποζημιώσεις παύσης των καθηκόντων. Βάσει των πιστώ>σεων που 
εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό 1996, διαπιστώνουμε ότι 94 εκατ. Ecu, 
ήτοι σχεδόν το ένα τέταρτο του ετήσιου προϋπολογισμού που προορίζεται 
για τις αποζημιώσεις, αφορά τις συντάξεις αναπηρίας. Η αρχή του 
προοϋπολογισμού έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και κυρίως 
για τις προϋποθέσεις της χορήγησης σύνταξης αναπηρίας. θα ήταν χρήσιμο 
να υπήρχαν στατιστικά στοιχεία για κάθε ζώνη ηλικίας, κάθε κατηγορία 
και κάθε όργανο που θα απεικόνιζαν τα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων που 
έχουν καταφύγει στη σύνταξη αναπηρίας και θα έπρεπε να συμπληρωθούν οι 
πληροφορίες αυτές με τον αριθμό των υπαλλήλων που έχουν απολυθεί λόγω 
επαγγελματικής ανεπάρκειας.

17. Μεταξύ 1988 και 1996, περίοδο που χαρακτηρίσθηκε από σχεδόν συνεχή
δημοσιονομικό προγραμματισμό των κοινοτικών δαπανών, διαπιστώνεται ότι 
βάσει των προϋπολογισμών που έχουν εγκριθεί, οι δαπάνες διοικητικής 
λειτουργίας κυμαίνονται μεταξύ 4,5 % και 5,09 % του γενικού
προϋπολογισμού. Το σταθερό αυτό ποσοστό αντικατοπτρίζει στην 
πραγματικότητα την αμοιβαία σχέση μεταξύ της εξέλιξης των διοικητικών 
πιστώσεων και της γενικής εξέλιξης του προϋπολογισμού.

18. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου που χαρακτηρίσθηκε από τις 
συνέπειες δύο διερύνσεων, όλα τα συστατικά στοιχεία των διοικητικών 
πιστώσεων δεν εξελίχθηκαν με τον ίδιο ρυθμό και για ορισμένα από αυτά 
διαπιστώνεται κάμψη :

τα μισθώματα των ακινήτων ενώ αντιπροσώπευαν το 0,40 % της
διοικητικής δαπάνης το 1988, σήμερα βρίσκονται στο 0,55 % της 
δαπάνης αυτής·

η μισθοδοσία του εν ενεργεία προσωπικού που ισοδυναμούσε το 1988 
με το 50,45 % των διοικητικών δαπανών, αντιπροσωπεύει το 1996 
μόνον το 45,35 %.

19. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την ποσοστιαία κατανομή ορισμένων 
στοιχείων της διοικητικής δαπάνης καθώς και την εξέλιξη του προσωπικού.



Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ Ο  ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

(χ 1 . 0 0 0 )

Οονσνσ 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

KoLVOßoOXt-O 3,406 3,407 3,482 3, 565 3, 686 3, 790 3, 790 4,091 4, 095

Συμβούλιο 2, 128 2, 163 2, 182 2,204 2,214 2,255 2,304 2,465 2, 529

Επυτροπή 15, 905 16,308 16, 720 17,175 17,451 18,576 19,027 20, 143 20,831

Δυκαστήουο 672 682 752 794 800 825 837 950 953

Ελ ε γ κ τ ι κ ό
Συνέδουο

367 377 379 379 394 402 427 503 503

ΟΚΕ 485 494 501 506 510 510 510 135 135

Επυτροπή των 
Περυφερευύν

41 81 85

SOC 457 500 507

Σύνολο (1) 22, 963 23,431 24,016 24, 623 25, 055 26, 358 27, 393 28,868 29, 638

A 5, 646 5,817 6,063 6,308 6,558 7, 185 7, 525 8, 106 8,373
LA 3,091 3, 101 3, 124 3, 164 3, 171 3, 196 3,360 3, 704 3,803
B 4, 549 4,683 4,802 4,917 4,988 5,260 5,404 5, 634 5, 774
C 8, 194 8,360 8, 546 8, 740 8,840 9,222 9, 572 9, 915 10, 168
0 1,483 1,470 1,481 1,494 1,498 1,495 1,532 1,509 1,520

όλ ε ς  ou κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  μαζί.



Π Ο Σ Ο Σ Τ ΙΑ ΙΑ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΩ Ν  ΤΗ Σ Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Η Σ  ΔΑΠΑΝΗΣ

( *)

ΑνσΧονίεε 1988 1989 1990 7997 Ί992 Ί993 7994 Ί995 Ί996

I 4,50 4, 79 5, 03 4, 67 4, 79 5, 09 5, 7 7 5,23 5, 09

I I 4, 74 4,29 4,03 4,03 4, 79 4,03 4,42 4, 6 7 4,35

I I I 50, 45 49, 58 47, 09 46, 79 47,87 46, 99 46,63 44,49 45,35

IV 8,83 9,20 9,64 9, 79 ΊΟ, 2Ί 9,56 ΊΟ, 08 9,40 9, 96

V 8,82 8,84 9,42 8, ΊΟ 8,52 9, 37 9,3Ί 7 7, 73 ΊΟ, 76

I
I I
III
I V
V

διοικητικές πιστώσεις σε σχέση με τον γενικό προϋπολογισμό
πιστώνεις για τα μέλη (όλα τα όργανα μαζί) σε σχέση με τις διοικητικές πιστώσεις
πιστώσεις για το εν ενεργεία προσωπικό (όλα τα όργανα μαζί) σε σχέση με τις διοικητικές πιστώνεις 
πιστώσεις για την παύση των καθηκόντων - συντάξεις σε σχέση με τις διοικητικές δαπάνες 
μισθώματα ακινήτων σε σχέση με τις διοικητικές δαπάνες



Στον προϋπολογισμό 1995, ou συνέπειες της τελευταίας διεύρυνσης για το 
ίδιο οικονομικό έτος υπολογίσθηκαν σε 170 εκατ. Ecu κατανεμημένα σε δύο 
σχεδόν ίσους προϋπολογισμούς, της Επιτροπής αφενός και τον άλλον 
οργάνον αφετέρου. Από το συνολικό ποσό τον 170 εκατ. Ecu ένα σημαντικό 
μέρος τον πιστώσεον προοριζόταν για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας 
1.500 περίπου θέσεον για την κάλυψη τον άμεσον αναγκών τον οργάνον. 
Άλλοστε, στην περίπτοση της Επιτροπής, έχει προβλεφΘεί ένα πρόγραμμα 
προσλήψεον που εκτείνεται σε περισσότερα οικονομικά έτη.

Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος για τον οποίο κατά τη διάρκεια της 
τριμερούς διάσκεψης της 16ης Απριλίου 1996 σχετικά με τον προϋπολογισμό 
1997, τα τρία όργανα επικύροσαν το πολυετές πρόγραμμα και, παρά το 
πάγομα του οργανογράμματος, συμφώνησαν να επιτρέψουν μία εξαίρεση για 
τις ανάγκες σε Θέσεις που δικαιολογούνται από τη διεύρυνση. Άλλοστε, η 
τελευταία διεύρυνση συνοδεύτηκε από μέτρα πρόορης εξόδου (dégagement) 
που περιορίστηκαν σε ένα μόνο όργανο και τον οποίον η πολυετής 
δημοσιονομική επίπτοση υπολογίζεται σε 18 εκατ. Ecu.

22. Με την ευκαιρία της διεύρυνσης αυτής, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα όργανα 
έχουν καλύψει το ποσοστό χρησιμοποίησης τον διαθέσιμον χώρον και οι 
νέες θέσεις που εγκρίθηκαν συνοδεύθηκαν από πρόσθετες δαπάνες στον 
τομέα τον ακινήτον (μίσθοση νέον κτηρίον).

23. Το πρόβλημα τον ακινήτον δεν τίθεται μόνο στο επίπεδο του προσοπικού 
αλλά και επίσης στο επίπεδο τον μελών τον οργάνον και ιδιαίτερα στο 
επίπεδο της δομής και τον δυνατοτήτον υποδοχής τον αιθουσών 
συνεδριάσεον. ΣΤτο κοινοτικό σύστημα, εκτός από το Κοινοβούλιο, όργανο 
με τρεις τόπους εργασίας, το οποίο διαθέτει ημικύκλια στο Στρασβούργο 
και στις Βρυξέλλες, η ανάγκη για ημικυκλικές αίθουσες μπορεί να 
προκύψει με την ευκαιρία της νέας διεύρυνσης για τα δύο συμβουλευτικά 
όργανα : την Οικονομική και Κοινονική Επιτροπή και την Επιτροπή τον 
Περιφερειών.

24. Υπό το πρίσμα αυτό, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η προσεχής διεύρυνση 
θα πρόσθετοι την ανάγκη ριζικής αναθεώρησης τον υποδομών σε ημικυκλικές 
αίθουσες και αίθουσες συνεδριάσεον. Σήμερα, η μόνη τοποθέτηση εκ μέρους 
τον οργάνον που γνορίζουμε είναι του Κοινοβουλίου που προτίθεται να 
θέσει ανώτατο όριο για τον αριθμό τον μελών του (700). Η εκτίμηση αυτού 
του ορίου μπορεί να αλλάξει τη βάση του υπολογισμού για τις ανάγκες σε 
ακίνητα, αλλά σήμερα μπορεί να θεορηθεί μόνον ος υποθετική, εφόσον η 
Διακυβερνητική Διάσκεψη και η αναθεώρηση της Συνθήκης δεν έχουν 
ολοκληροθεί.

25. Αντίθετα, στο επίπεδο του προσοπικού και δεδομένον τον νέον τεχνολογιών 
και μέθοδον εργασίας, οι ανάγκες σε ακίνητα θα μπορούσαν να εκτιμηθούν 
λαμβάνοντας υπόψη μια νέα παράμετρο. Κατά την τελευταία διεύρυνση, 
διατηρώντας πάντα το κοινοτικό χαρακτήρα της δαπάνης που σχετίζεται με 
τη μετάφραση τον εγγράφον σε όλες τις επίσημες γλώσσες της βνοσης, 
δοκιμάζεται ένα σύστημα με άξονα τη μη γεογραφική συγκέντροση του 
προσοπικού στην έδρα τον οργάνον.

26. Το πείραμα αυτό που αφορά το προσοπικό, του οποίου η φυσική παρουσία 
δεν είναι αναγκαία στον τόπο εργασίας, θέτει το κέντρο βάρους στις νέες 
τεχνολογίες, ανοίγει διέξοδο στον τομέα της διαχείρισης τον ανθρώπινον 
πόρον, αλλά όσο πρόκειται για προαιρετικό μέτρο δεν μπορεί παρά να 
αφορά ένα μικρό μέρος του προσοπικού. Ωστόσο, εάν αποδειχθεί 
αποτελεσματικό, πρέπει να προσφέρει επίσης τις εγγυήσεις μιας ενιαίας 
διαχείρισης του προσοπικού που &α είναι γεογραφικά αποκεντραμένο.

27. Οπουδήποτε τα μέτρα αυτά που εφαρμόσθηκαν στο γλοσσικό τομέα τείνουν 
κατά κάποιο τρόπο να εξαντλήσουν τις δυνατότητες βελτίοσης και ελέγχου 
της δαπάνης. Στο εξής το πολιτικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον



γι,α τες νέες δεευρύνσεες πρέπει, να αναζητηθεί μεα γλωσσική ισορροπία 
ανάλογα με την προσφορά και. τη ζήτηση γι,α κάθε μία από τες επίσημες 
γλώσσες της Ενωσης και. τες υποψήφεες χώρες ή εάν η εσορροπεα αυτή 
πρέπεε να ρυθμίζεταε γεα το σύνολο των γλωσσών σύμφωνα με μία 
ρεαλεστεκή προσέγγεση. Δεάφορα επεχεερήματα μπορούν να προβληθούν υπέρ 
της μεας ή της άλλης λύσης. Είναε όμως σκόπεμο να εκτεμηθεί ότε σε 
περίπτωση μεταβολής του σημερενού καθεστώτος, η εξοεκονόμηση πόρων που 
αναμένεταε πρέπεε να είναε αρκετά σημαντεκή γεα να αζίζεε τον κόπο.

28. Στο σημερενό στάδεο της δεαδεκασίας, είναε βέβαεο ότε το γλωσσεκό 
καθεστώς των οργάνων δεν μπορεί να καθορίζεε αυτό των κρατών μελών καε 
των φορολογουμένων τους, αλλά δεέπεε αντέθετα τες σχέσεες μεταξύ των 
οργάνων. Γεα τους ευρωπαίους φορολογούμενους, η γνώση της κοενοτεκής 
νομοθεσίας δεν πρέπεε να παρεμποδίζεταε από γλωσσεκούς φραγμούς. 
Τέτοεου είδους φραγμοί είναε άλλωστε παράλογοε, ενώ η έδεα η λογεκή της 
ενεαίας αγοράς συνίστοααε στην κατάργησή τους.


