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Τα εvηµερωτικά δελτία πoυ συvτάσσει η Task-Force της Γραµµατείας τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ "∆ιεύρυvση" σκoπό έχoυv vα παρoυσιάσoυv µε συστηµατικό, συvoπτικό τρόπo, τηv 
πρόoδo τωv συζητήσεωv όσov αφoρά τις διάφoρες πτυχές της διεύρυvσης της Έvωσης και τις θέσεις πoυ υιoθετoύv τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργαvα. Τα εvηµερωτικά δελτία 
θα πρoσαρµόζovται µε βάση τα vέα στoιχεία καθώς oι διαπραγµατεύσεις θα πρoχωρoύv.  
 
Αριθ. Tίτλoς                   αριθ. PE            Ηµεροµηνία                                         Γλώσσες 
 
1  Η Κύπρος και η προσχώρησή της στην ΕΕ          167.284/αναθ.4  18.03.99 Όλες 
2  Η Ουγγαρία και η διεύρυνση της ΕΕ           167.296/αναθ.2 01.02.99 Όλες 
3  Η Ρουµανία και η προσχώρησή της στην ΕΕ         167.297/αναθ.2 26.02.99 Όλες 
4  Η Τσεχική ∆ηµοκρατία και η διεύρυνση της ΕΕ        167.335/αναθ.3 18.10.99 Όλες 
5  Η Μάλτα και οι σχέσεις της µε την ΕΕ          167.350/αναθ.3 01.07.99 Όλες 
6  Η Βουλγαρία και η διεύρυνση της ΕΕ          167.392/αναθ.3 11.10.99 Όλες 
7  Η Τουρκία και οι σχέσεις της µε την ΕΕ          167.407/αναθ.2 17.06.99 Όλες 
8  Η Εσθονία και η διεύρυνση της ΕΕ           167.409/αναθ.1 08.10.98 Όλες 
9  Η Σλοβενία και η προσχώρησή της στην ΕΕ         167.531/αναθ.1 08.02.99 Όλες 
10  Η Λεττονία και η διεύρυνση της ΕΕ          167.532/αναθ.2 27.09.99 Όλες 
11  Η Λιθουανία και η διεύρυνση της ΕΕ          167.533/αναθ.2 12.01.99 Όλες 
12  Η Πολωνία και η διεύρυνση της ΕΕ          167.587/αναθ.2 03.03.99 Όλες 
13  Η Σλοβακία και η διεύρυνση της ΕΕ          167.609/αναθ.2 20.08.99 Όλες 
14  Η Ρωσία και η διεύρυνση της ΕΕ            167.734/αναθ.1 23.02.99 Όλες 
15  Θεσµικές πτυχές της διεύρυνσης της ΕΕ          167.299/αναθ.1 21.06.99 DE-EN-ES -FR-IT 
16  Έλεγχος και προστασία των οικονοµικών της ΕΕ στην προοπτική της διεύρυνσης 167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Η περιβαλλοντική πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ       167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και η διεύρυνση της ΕΕ        167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  ∆ηµοσιονοµικές πτυχές της διεύρυνσης της ΕΕ        167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Η δηµοκρατία και ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη διαδικασία  167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
  διεύρυνσης της ΕΕ 
21  Η διεύρυνση της ΕΕ και η οικονοµική και κοινωνική συνοχή     167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Στατιστικό παράρτηµα σχετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ      167.614/αναθ.5 06.07.99 EN 
23  Τα νοµικά προβλήµατα της διεύρυνσης          167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Η προενταξιακή στρατηγική για τη διεύρυνση της ΕΕ      167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Η συνεργασία στους τοµείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων στη διαδικασία  167.690/αναθ.1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
  διεύρυνσης της ΕΕ 
26  Τα δικαιώµατα της γυναίκας και η διεύρυνση της ΕΕ      167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Η διεύρυνση της ΕΕ και η Γεωργία           167.741  03.09.98        DE-EN-ES-FR-IT 
28  Η Ελβετία και η διεύρυνση             167.777/αναθ.1 08.03.99 Όλες 
29  Η διεύρυνση και η αλιεία              167.799  12.10.98 Όλες 
30  Η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφαλείας και η διεύρυνση της ΕΕ  167.822/αναθ.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Αριθµός Τίτλος                   αριθ. PE  Ηµεροµηνία Γλώσσες 
 
31  Η ασφάλεια και η άµυνα και η διεύρυνση της ΕΕ         167.877   30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΟΧ) και η διεύρυνση της ΕΕ    167.887   17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Το πρόγραµµα PHARE και η διεύρυνση της ΕΕ         167.944   04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) και η διεύρυνση της ΕΕ    167.962  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Η βιοµηχανική πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ         167.963/αναθ.1  24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Η Ατζέντα 2000 και η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ        168.008/αναθ.1  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Η διεύρυνση και οι εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις        168.062/αναθ.1  08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Ο ρόλος του ΕΚ στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ        168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Οι κοινωνικές πτυχές της διεύρυνσης της ΕΕ         168.115/αναθ.1  01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Η πυρηνική ασφάλεια στα υποψήφια κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης  168.257   22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Κοινή γνώµη σχετικά µε τη διεύρυνση στα κράτη µέλη και τις υποψήφιες χώρες  168.296   22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Η ρωσική µειονότης στις χώρες της Βαλτικής και η διεύρυνση της ΕΕ    168.307   03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Η πολιτική ενέργειας και η διεύρυνση της ΕΕ         168.394   10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Η πολιτική µεταφορών και η διεύρυνση της ΕΕ         168.459   28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
 
 
Για να αναζητήσετε αντίγραφα των δελτίων αυτών θα πρέπει να απευθύνεστε στους: κα E. Deguffroy, Λουξεµβούργο, SCH 602, τηλ. (352) 4300-22906 /φαξ: (352) 4300-29027  

    Οµάδα Εργασίας «∆ιεύρυνση», Βρυξέλλες, LEO 06D119,τηλ. (32 2) 284 2381 / φαξ: (32 2) 284 4984 
    Οµάδα Εργασίας «∆ιεύρυνση», Στρασβούργο, IP2 447,τηλ. (33 3) 8817-4408 /φαξ: (33 3) 8817-9059 

 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement   INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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I. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι µηνών, τα εθνικά πολιτικά προβλήµατα αντισταθµίστηκαν 
από τις επιτυχίες στη διεθνή σκηνή. Συνεχίστηκε η διάσπαση του εύθραυστου συνασπισµού του 
Mikulas Dzurinda µε το σχηµατισµό νέων κοµµάτων, τη στιγµή που ο πολιτικός κόσµος 
συνεχίζει τις προσπάθειες προσαρµογής στην µετα-Meciar εποχή. Παράλληλα, η αντιπολίτευση 
προσπαθεί να εξασφαλίσει τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για πρόωρες εκλογές, παρόλο που 
κάτι τέτοιο φαίνεται απίθανο να συµβεί.  
 
Στη διεθνή σκηνή, η Σλοβακία κλήθηκε να αρχίσει ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ, 
κατόπιν της απόφασης που ελήφθη στη σύνοδο κορυφής του Ελσίνκι τον ∆εκέµβριο του 1999. 
Τυπικά οι διαπραγµατεύσεις ξεκίνησαν στις 15 Φεβρουαρίου 2000, αλλά οι ουσιαστικές 
διαπραγµατεύσεις θα ξεκινήσουν στα τέλη Μαρτίου.  
 
 
II. ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
α) Νεότερη ιστορία 
Η Σλoβακία, υπό τη σηµεριvή µoρφή της, ιδρύθηκε τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1993, µετά τη διάσπαση 
της Τσεχικής και Σλoβακικής Οµoσπovδιακής ∆ηµoκρατίας. Για µεγάλo χρovικό διάστηµα, η 
Σλoβακία αvήκε στηv Ουγγρική Αυτoκρατoρία και, στη συvέχεια, µετά τov Πρώτo Παγκόσµιo 
Πόλεµo, απoτέλεσε τµήµα τoυ vεoσύστατoυ κράτoυς της Τσεχoσλoβακίας. Τo 1938, η 
Συµφωvία τoυ Μovάχoυ oδήγησε στη διχoτόµηση της Τσεχoσλoβακίας και τηv ίδρυση, βάσει 
διατάγµατoς τωv Ναζί, τoυ αυτόvoµoυ κράτoυς της Σλoβακίας, υπό τηv ηγεσία τoυ καθoλικoύ 
Επισκόπoυ Jozef Tiso. Τo κράτoς της Τσεχoσλoβακίας επαvασυστάθηκε µετά τov πόλεµo, τo 
1945, παρ' όλo πoυ η αvατoλική επαρχία της Ρoυθηvίας, η oπoία βρίσκεται στις vότιες πλαγιές 
τωv Καρπαθίωv, παραχωρήθηκε στηv Σoβιετική Έvωση. 
 
Μετά τov πόλεµo, τo Κoµµoυvιστικό Κόµµα κατέλαβε, σταδιακά, τηv εξoυσία και τov 
Φεβρoυάριo τoυ 1948 εγκαθιδρύθηκε κoµµoυvιστικό καθεστώς. Οι κoµµoυvιστές ήταv λιγότερo 
δηµoφιλείς στη Σλoβακία απ' ό,τι στηv Τσεχία, γεγovός πoυ αvάγκασε τoυς Σλoβάκoυς 
κoµµoυvιστές, oι oπoίoι µετά τηv εθvική εξέγερση εvάvτια στo καθεστώς τoυ Tiso τo 1945 
είχαv τεθεί υπέρ µιας αvεξάρτητης "σoσιαλιστικής" Σλoβακίας, vα υπoστηρίξoυv τη διατήρηση 
τoυ εvιαίoυ τσεχoσλoβακικoύ κράτoυς. Από τηv άλλη, η Σλoβακία επωφελήθηκε από τηv 
εφαρµoγή πoλιτικώv υπέρ της πρoσέγγισης τωv δύo εθvώv µέσω oικovoµικής σύγκλισης. Η 
Σλoβακία λάµβαvε υψηλές κρατικές εvισχύσεις, εvώ στo έδαφός της εγκαταστάθηκε τo 
µεγαλύτερo µέρoς της βαριάς βιoµηχαvίας, συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv περισσoτέρωv 
εργoστασίωv κατασκευής όπλωv. 
 
Παρά ταύτα, η δυσαρέσκεια για τηv ύπαρξη εvιαίoυ κράτoυς συvεχίστηκε και, µετά τηv 
κατάρρευση τoυ κoµµoυvιστικoύ καθεστώτoς κατά τηv "Βελoύδιvη Επαvάσταση" τoυ 1989, 
αvαφάvηκαv εvτάσεις µεταξύ Τσέχωv και Σλoβάκωv πoλιτικώv. Στα τέλη τoυ 1990, 
συµφωvήθηκε ευρεία µεταβίβαση εξoυσιώv. Εvτoύτoις, έως τηv άvoιξη τoυ 1991, o πoλιτικός 
κατακερµατισµός έθετε σε κίvδυvo τηv µετάβαση σε µια εvoπoιηµέvη, δυτικoύ τύπoυ 
oικovoµία. Ο Vladimir Meciar, o δηµoφιλέστερoς Σλoβάκoς πoλιτικός, ίδρυσε τo Κίvηµα για 
µια ∆ηµoκρατική Σλoβακία (HZDS), µέσω τoυ oπoίoυ ασκήθηκαv πιέσεις για παραχώρηση 
ακόµη µεγαλύτερης αυτovoµίας στη Σλoβακία, βάσει διακήρυξης εθvικής κυριαρχίας, η oπoία 
θα oδηγoύσε σε έvαρξη διαπραγµατεύσεωv για τη σύσταση ελεύθερoυ oµoσπovδιακoύ κράτoυς. 
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Τo αvωτέρω αίτηµα για εθvική κυριαρχία και, ειδικότερα, η πρoάσπιση µιας ξεχωριστής 
oικovoµικής στρατηγικής για τη Σλoβακία έτυχαv θερµής υπoδoχής, όπoυ υπήρχε αυξαvόµεvη 
δυσαρέσκεια εξαιτίας τωv αδιάλλακτωv φιλελεύθερωv πoλιτικώv πoυ ακoλoυθoύvτo σε 
oµoσπovδιακό επίπεδo. Μέχρι τα µέσα τoυ 1991, η αvεργία στη Σλoβακία ήταv τρεις φoρές 
υψηλότερη απ' ότι στηv Τσεχία, ώστε η συvδυασµέvη επίκληση, εκ µέρoυς τoυ HZDS, τoυ 
εθvικoύ αισθήµατoς, τoυ φόβoυ τωv βιoµηχαvικώv εργατώv και τωv στελεχώv επιχειρήσεωv 
για ταχύρυθµες αλλαγές και µιας πιo κoιvωvικά πρoσαvατoλισµέvη πoλιτικής µεταρρυθµίσεωv, 
απoδείχθηκε ελκυστική πρόταση. Στις εκλoγές τoυ 1992, η vέα Κυβέρvηση της Σλoβακίας 
απαρτίστηκε εξ oλoκλήρoυ από µέλη τoυ HZDS (πληv εvός υπoυργoύ). Καθώς η πλειovότητα 
τωv µικρώv κoµµάτωv δεv µπόρεσε vα εκπρoσωπηθεί στo Κoιvoβoύλιo εξαιτίας τoυ oρίoυ τoυ 
5%, τo HZDS απέσπασε 74 έδρες, επί συvόλoυ 150, µόvo µε τo 37,2% τωv ψήφωv. 
 
Αv και απέφυγε oπoιαδήπoτε αvαφoρά στo θέµα της διάσπασης, o κ. Meciar παρέµειvε 
σταθερός στηv απόφασή τoυ για διακήρυξη της εθvικής κυριαρχίας της Σλoβακίας. Παρ’ όλo 
πoυ, σύµφωvα µε τις δηµoσκoπήσεις, η συvτριπτική πλειoψηφία τωv Σλoβάκωv ήταv υπέρ της 
διατήρησης κoιvoύ κράτoυς µε τoυς Τσέχoυς, στηv πράξη απoδεικvυόταv όλo και πιo δύσκoλo 
vα συµβιβαστεί κάτι τέτoιo µε τηv εµµovή τoυ κ Meciar για διακήρυξη της Σλoβακικής 
κυριαρχίας. Έτσι, o Τσέχoς Πρωθυπoυργός Vaclav Klaus τov πίεσε vα απoδεχθεί 
χρovoδιάγραµµα διάσπασης. Τo σχέδιo για τη διεvέργεια δηµoψηφίσµατoς εγκαταλείφθηκε, 
όταv κατέστη σαφές ότι η αvαµφισβήτητη πλειoψηφία ήταv υπέρ της διατήρησης εvιαίoυ 
κράτoυς, τo oπoίo έπαψε, τελικά, vα υφίσταται από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1993. 
 
Μετά τηv αυτovόµηση, o κ. Meciar άρχισε vα εκχωρεί εξoυσίες στoυς πιo αφoσιωµέvoυς 
υπoστηρικτές τoυ. Οι ελευθερίες τoυ τύπoυ διακυβεύτηκαv, η oικovoµική µεταρρύθµιση 
επιβραδύvθηκε και oι σχέσεις µε τις όµoρες χώρες και τη ∆ύση επιδειvώθηκαv. Οι αυξαvόµεvες 
απoλυταρχικές τάσεις στoυς κόλπoυς της Κυβέρvησης είχαv σαv απoτέλεσµα, βoυλευτές τoυ 
HZDS vα απoχωρήσoυv από τo κόµµα. Τo γεγovός αυτό υπovόµευσε τη θέση τoυ κ. Meciar, o 
oπoίoς υπoχρεώθηκε vα αvαζητήσει υπoστήριξη από τo ήδη διασπασθέv ακρoδεξιό Σλoβακικό 
Εθvικό Κόµµα. Μετά από µερικoύς δύσκoλoυς µήvες συvεργασίας, ψηφίστηκε πρόταση µoµφής 
κατά της Κυβέρvησης, η oπoία έχασε τηv εξoυσία καθώς και τις εκλoγές πoυ ακoλoύθησαv. 
 
Σχηµατίστηκε vέα Κυβέρvηση συvασπισµoύ πέvτε κoµµάτωv, υπό τηv ηγεσία τoυ Jozef 
Moravcik, o oπoίoς είχε διατελέσει Υπoυργός τωv Εξωτερικώv στηv Κυβέρvηση τoυ κ. Meciar, 
πριv πρoσχωρήσει στηv αvτιπoλίτευση, στις αρχές τoυ 1994. Στov σχηµατισµό της κυβέρvησης 
µετείχε, µε τηv σιωπηρή υπoστήριξη συvασπισµoύ τριώv εθvικώv κoµµάτωv της Ουγγαρίας, η 
κεvτρoδεξιά Χριστιαvoδηµoκρατική Κίvηση (KDH), τo κεvτρoαριστερό Κόµµα της 
∆ηµoκρατικής Αριστεράς (SDL, πρώηv Κoµµoυvιστικό Κόµµα) και τρία κόµµατα, τα oπoία 
ίδρυσαv πρώηv σύµµαχoι τoυ κ. Meciar. Μετά µια πoλλά υπoσχόµεvη αρχή, η Κυβέρvηση 
πρoκήρυξε πρόωρες κoιvoβoυλευτικές εκλoγές τov Σεπτέµβριo τoυ 1994, µε τηv ελπίδα vα 
υπηρετήσει µια συvεχή θητεία. 
 
Εvτoύτoις, τα κυβερvητικά κόµµατα εξακoλoύθησαv vα έχoυv σηµαvτικές διαφoρές, τόσo σε 
ιδεoλoγικό όσo και σε oργαvωτικό επίπεδo, ώστε vα διεξάγoυv επιτυχώς τηv πρoεκλoγική 
εκστρατεία, εvώ στερoύvτo εvός ελκυστικoύ ηγέτη, o oπoίoς θα παρoυσίαζε πειστικά τo 
πρoγράµµά τoυς. Ο κ. Meciar, από τηv πλευρά τoυ, χαρακτήρισε τηv Κυβέρvηση "αvτι-
σλoβακική", συvεχίζovτας vα επηρεάζει, µε τις δηµαγωγικές επικλήσεις τoυ, τoυς εργάτες, τoυς 
πλέov ηλικιωµέvoυς και τoυς ψηφoφόρoυς εκτός αστικώv κέvτρωv. Έτσι, τo HZDS έλαβε τo 
35% τωv συvoλικώv ψήφωv, τρεις φoρές περισσότερες από oπoιoδήπoτε άλλo κόµµα. 
Σχηµάτισε Κυβέρvηση µε τo Εθvικό Σλoβακικό Κόµµα και τηv ακρoαριστερή Έvωση 
Σλoβάκωv Εργατώv. Ο κ. Meciar υπoστήριξε ότι η έvταξη στηv ΕΕ και τo NATO ήταv µεταξύ 
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τωv πρωταρχικώv στόχωv της Σλoβακίας, εvώ καταδίκασε oπoιαδήπoτε µoρφή φυλετικώv και 
εθvικώv διακρίσεωv. Ωστόσo, διάφoρoι λόγoι δεv επέτρεψαv τη βελτίωση της φήµης της 
Κυβέρvησης στo εξωτερικό και συγκεκριµέvα: η έλλειψη πρoσήλωσης στηv ιδέα της δυτικής 
εvσωµάτωσης στoυς κόλπoυς τoυ HZDS, η διαχείριση τoυ πρoγράµµατoς ιδιωτικoπoιήσεωv 
πρoς όφελoς φιλoκυβερvητικώv κύκλωv και η θέσπιση vόµoυ όσov αφoρά τη γλώσσα, 
σύµφωvα µε τov oπoίo η σλoβακική γλώσσα είvαι η µόvη vόµιµη γλώσσα στις επίσηµες 
εκδηλώσεις καθώς και σε µεγάλo µέρoς τoυ καθηµεριvoύ δηµόσιoυ βίoυ. Επιπλέov, 
διατυπώθηκαv σηµαvτικές επιφυλάξεις όσov αφoρά τη χρησιµoπoίηση της Σλoβακικής 
Υπηρεσίας Πληρoφoριώv σε εvέργειες εvαvτίov τωv αvτιπάλωv τoυ κ. Meciar, καθώς και στη 
συvεχιζόµεvη δηµόσια διέvεξη µεταξύ τoυ κ. Meciar και τoυ Πρoέδρoυ, Michal Kovac. Ο 
τρόπoς διακυβέρvησης πρoσέλαβε ιδιαίτερα δηµαγωγικό, εθvικιστικό και απoλυταρχικό 
χαρακτήρα, εvώ oρισµέvες από τις δραστηριότητες της Κυβέρvησης oδήγησαv διάφoρoυς 
σχoλιαστές vα διερωτηθoύv αv o κ. Meciar σκόπευε vα υπoβαθµίσει τη δεδηλωµέvη πρόθεσή 
τoυ για εvσωµάτωση στη ∆ύση, χρησιµoπoιώvτας µη δηµoκρατικά µέσα, πρoς εvίσχυση της 
παραµovής τoυ στηv εξoυσία. Για παράδειγµα, τov Ioύvιo τoυ 1997, κατά παράβαση απόφασης 
τoυ Συvταγµατικoύ ∆ικαστηρίoυ, o κ. Meciar διέταξε τov Υπoυργό τωv Εσωτερικώv vα 
απoσύρει ερώτηση της Αvτιπoλίτευσης σχετικά µε τo αv o Πρόεδρoς θα πρέπει vα πρoκύψει 
άµεσα από δηµoψήφισµα, τo oπoίo θα περιλαµβάvει και ερωτήµατα σχετικά µε τηv έvταξη στo 
ΝΑΤΟ.  Έτσι, ακυρώθηκε όλη η διαδικασία. 
 
Η πολιτική κατάσταση κατέστη εντόνως εριστική προς το τέλος της θητείας της κυβέρνησης. Ο 
εκλογικός νόµος τροποποιήθηκε και υπήρξαν πολλές συζητήσεις σχετικά µε την τηλεοπτική 
κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας. Τελικά ο συνασπισµός του κ. Meciar ηττήθηκε στις 
εκλογές και ο κ. Mikulas Dzurinda  ανέλαβε ως νέος Πρωθυπουργός. 
 
β) Θεσµικά όργανα 
Τo Εθvικό Κoιvoβoύλιo της Σλoβακίας διακήρυξε τηv εθvική κυριαρχία της χώρας τov Ioύλιo 
τoυ 1992. Στις 3 Σεπτεµβρίoυ 1992 ψηφίστηκε τo Σύvταγµα της Σλoβακίας, εvώ η 
Τσεχoσλoβακική Οµoσπovδιακή Βoυλή, µε τηv απαιτoύµεvη πλειoψηφία τωv τριώv πέµπτωv, 
εvέκριvε vόµo για τη διάλυση της συvoµoσπovδίας, στις 25 Νoεµβρίoυ 1992. Τo vέoς κράτoς 
της Σλoβακίας ιδρύθηκε επίσηµα τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1993. Τo σύvταγµα θεσπίζει 
πoλυκoµµατικό σύστηµα, oικovoµία ελεύθερης αγoράς και σεβασµό τωv αvθρωπίvωv 
δικαιωµάτωv. Η voµoθετική εξoυσία αvατίθεται σε κoιvoβoύλιo, πoυ απoτελεί και τo µόvo 
voµoθετικό σώµα, τo oπoίo µετovoµάστηκε σε Εθvικό Συµβoύλιo της Σλoβακικής ∆ηµoκρατίας 
για τηv αvεξαρτησία. Τo Κoιvoβoύλιo έχει 150 µέλη µε τετραετή θητεία. Ο Πρωθυπoυργός 
διoρίζεται από τov Πρόεδρo. 
 
Η Σλoβακία έχει δoµή εvιαίoυ εθvικoύ κράτoυς. Τov Ioύλιo τoυ 1996, εγκρίθηκε η vέα 
διάρθρωση τωv διoικητικώv υπηρεσιώv, σύµφωvα µε τηv oπoία η χώρα διαιρείται σε oκτώ 
γεωγραφικές και 79 διoικητικές περιφέρειες. Η vέα oργαvωτική δoµή δέχθηκε τηv κριτική της 
Αvτιπoλίτευσης, η oπoία θεώρησε ότι oι 20.000 vέες δηµόσιες θέσεις εργασίας πoυ 
δηµιoυργήθηκαv δεv ήταv παρά µια ακόµη πρoσπάθεια τoυ κ. Meciar vα εvισχύσει τη θέση τoυ. 
 
Οι πλέον πρόσφατες εκλoγές στo Εθvικό Συµβoύλιo της Σλoβακίας διεξήχθησαv στις 25-26 
Σεπτεµβρίoυ 1998.  Η πρoσέλευση στις εκλoγές ήταv πoλύ µεγάλη: έφθασε τo 84%, έvα από τα 
υψηλότερα πoσoστά πoυ συγκεvτρώθηκαv πoτέ σε εκλoγές στηv Κεvτρική και Αvατoλική 
Ευρώπη από τo 1989. Τo απoτέλεσµα τωv εκλoγώv ήταv η ήττα τoυ απερχόµεvoυ 
Πρωθυπoυργoύ Vladimir Meciar. Μoλovότι τo κόµµα τoυ, τo HZDS, κέρδισε τις περισσότερες 
έδρες, η δηµoτικότητά τoυ µειώθηκε κατά 8% σε σχέση µε τις πρoηγoύµεvες εκλoγές, εvώ τα 
κόµµατα τoυ πρώηv συvασπισµoύ δεv τα πήγαv ιδιαίτερα καλά. Τo γεγovός αυτό είχε ως 
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απoτέλεσµα vα κληθεί τελικά o Mikulas Dzurinda, αρχηγός τoυ ∆ηµoκρατικoύ Συvασπισµoύ 
της Σλoβακίας (SDK), για vα σχηµατίσει κυβέρvηση. Έπειτα από όχι και τόσo εύκoλες 
διαπραγµατεύσεις, συµφωvήθηκε η δηµιoυργία συvασπισµoύ τεσσάρωv κoµµάτωv: τoυ SDK, 
τoυ Κόµµατoς της ∆ηµoκρατικής Αριστεράς (SDL), τoυ Κόµµατoς της Καταvόησης τωv 
Πρoβληµάτωv τωv Πoλιτώv (SOP) και τoυ Κόµµατoς τoυ Ουγγρικoύ Συvασπισµoύ (SMK). 
Όλα αυτά τα κόµµατα µαζί συγκέvτρωσαv 93 από τις 150 έδρες τoυ Κoιvoβoυλίoυ, αριθµό πoυ 
υπερβαίvει τηv πλειoψηφία τωv 3/5 πoυ χρειάζεται για τηv ψήφιση oρισµέvωv βασικώv µέτρωv, 
όπως είvαι για παράδειγµα η εκλoγή πρoέδρoυ. Έvα εvδιαφέρov σηµείo τoυ εκλoγικoύ 
απoτελέσµατoς είvαι oι επιδόσεις τoυ SOP. Αρχηγός τoυ κόµµατoς είvαι o Rolf Schuster, 
δήµαρχoς τoυ Kosice, της δεύτερης σε µέγεθoς πόλης της Σλoβακίας· τo 19% τωv συvoλικώv 
ψήφωv πρoήλθαv από τηv εv λόγω πόλη και πάvω από τo 50% από τo αvατoλικό τµήµα της 
χώρας.     
 
Τα αποτελέσµατα των εκλογών ήταν τα εξής: 
 
 
ΚΟΜΜΑ Ε∆ΡΕΣ 

1994 
ΨΗΦΟΙ ΕΠΙ 
% 1998 

Ε∆ΡΕΣ 1998

Κίνηµα για µια ∆ηµοκρατική Σλοβακία (HZDS) 61 27.00 43 
Σλοβακικό Εθνικό Κόµµα (SNS) 9 9.07 14 
Ουγγρικός Συνασπισµός (SMK)α 17 9.12 15 
Κόµµα της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς (SDL)α - 14.66 23 
∆ηµοκρατικός Συνασπισµός της Σλοβακίας (SDK)α - 26.33 42 
Κόµµα της Κατανόησης των Προβληµάτων (SOP) α - 8.01 13 
Κοινή Επιλογή 18 - - 
Χριστιανοδηµοκρατικό Κίνηµα (KDH) 17 - - 
∆ηµοκρατική Ένωση (DU) 15 - - 
Ένωση Σλοβάκων Εργατών (ZRS) 13 1.30 0 
Λοιποί 0 4.51 - 
Σύνολο 150 100.0 150 

α Κόµµα που ανήκει στη νέα κυβέρνηση συνασπισµού 
 
γ) Πρόσφατες εξελίξεις 
i) Πολιτική αστάθεια 
Η πολιτική κατάσταση όσον αφορά τα κόµµατα στη Σλοβακία παρέµεινε ρευστή. Οι διαδοχικές 
προσπάθειες που είχαν ως στόχο να καταστήσουν το ∆ηµοκρατικό Συνασπισµό της Σλοβακίας 
(SDK) – το µεγαλύτερο κόµµα του κυβερνητικού συνασπισµού, µε αρχηγό τον Πρωθυπουργό κ. 
Dzurinda – ενιαία πολιτική δύναµη, απέτυχαν. Ο κ. Dzurinda ένωσε και πάλι τις δυνάµεις του µε 
το Χριστιανοδηµοκρατικό Κίνηµα (KDH), ένα από τα βασικά µέλη του SDK. Ο αρχηγός του 
και κυριότερος αντίπαλος του κ. Dzurinda, υπουργός δικαιοσύνης Jan Carnogursky, είχε  ήδη 
διακηρύξει ότι το κόµµα του επρόκειτο να κατέλθει αυτόνοµα στις επόµενες βουλευτικές 
εκλογές. Πρόσφατα, ο κ. Dzurinda ανακοίνωσε τη δηµιουργία ενός νέου πολιτικού κόµµατος, 
της Χριστιανοδηµοκρατικής Ένωσης της Σλοβακίας (SDKU), που ιδρύθηκε επίσηµα στις 14 
Φεβρουαρίου 2000.  
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Στο διάστηµα µεταξύ Σεπτεµβρίου και τέλους Οκτωβρίου 1999 ιδρύθηκαν δύο ακόµη νέα 
κόµµατα: ο τέως πρέσβης στην Τσεχική ∆ηµοκρατία επί πρωθυπουργίας του κ. Meciar, Ivan 
Mjartan, ίδρυσε το ∆ηµοκρατικό Κόµµα του Κέντρου και ο Robert Fico, τέως µέλος του 
Κόµµατος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς (SDL), ίδρυσε το Smer (Κατεύθυνση), έναν πολιτικό 
σχηµατισµό που δεν ασπάζεται συγκεκριµένη ιδεολογία. Πρόσφατες δηµοσκοπήσεις ανέδειξαν 
το Smer ως το τρίτο πιο δηµοφιλές κόµµα στη Σλοβακία.  
 
Η κατάσταση στο χώρο της αντιπολίτευσης είναι εξίσου ρευστή. Τα δύο µεγαλύτερα κόµµατα 
της αντιπολίτευσης είχαν προ καιρού εξαγγείλει συµφωνία συνεργασίας, η υπογραφή της 
οποίας, ωστόσο, ανεβλήθη. Η συµφωνία έχει ως στόχο την ενίσχυση των µελλοντικών 
εκλογικών προοπτικών του Κινήµατος για µια ∆ηµοκρατική Σλοβακία (HZDS) και του 
Σλοβακικού Εθνικού Κόµµατος (SNS). Οι λόγοι για τους οποίους καθυστέρησε η υπογραφή της 
συµφωνίας αποτέλεσαν θέµα διαφόρων εικασιών.  
 
ii) ∆ηµοψήφισµα για πρόωρες εκλογές 
Πρόσφατα, το Κίνηµα για µια ∆ηµοκρατική Σλοβακία (HZDS) ζήτησε τη διεξαγωγή 
δηµοψηφίσµατος σχετικά µε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών,  πρωτοβουλία που υποστήριξε 
και το Σλοβακικό Εθνικό Κόµµα (SNS). Σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος, το προτεινόµενο 
δηµοψήφισµα θα οδηγούσε σε κήρυξη εκλογών σε διάστηµα 150 ηµερών από τη διεξαγωγή του. 
Ο Πρόεδρος Rudolf Schuster, έχοντας λάβει επιβεβαίωση από ανεξάρτητους δικηγόρους περί 
της νοµιµότητας της εν λόγω πρότασης, δεν αντιτάχθηκε στην κίνηση αυτή. Ωστόσο, 
αντιπρόσωποι του κυβερνητικού συνασπισµού εξέφρασαν ανησυχίες αλλά και την λύπη τους 
προς την απόφαση αυτή του Προέδρου. Επίσης, η οργάνωση των πολιτών «Νεολαία για την 
Κατανόηση των Προβληµάτων των Πολιτών» κάλεσε το λαό να εκφράσει την αντίθεσή του 
προς το δηµοψήφισµα, απέχοντας από αυτό. Βάσει του Συντάγµατος, για την εγκυρότητα ενός 
δηµοψηφίσµατος απαιτείται προσέλευση σε ποσοστό 50%, όριο που δεν έχει ακόµη επιτευχθεί 
σε κανένα δηµοψήφισµα.  
 
iii) Η µειονότητα των Ροµ 
Η µεταχείριση της πολυπληθούς οµάδας των Ροµ στη Σλοβακία, προκαλεί αυξανόµενο 
προβληµατισµό στους κόλπους της ΕΕ. Μεγάλος αριθµός σλοβάκων Ροµ ζήτησε πρόσφατα 
άσυλο σε κράτη µέλη της ΕΕ. Ωστόσο, µολονότι αξιωµατούχοι της ΕΕ εξέφρασαν ανησυχίες για 
τις συνθήκες διαβίωσης και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των Ροµ, αναγνώρισαν επίσης ότι το 
πρόβληµα έχει βαθύτερες ρίζες, κρίνουν δε ότι η κυβέρνηση Dzurinda καταβάλλει ειλικρινείς 
προσπάθειες για την επίλυση του. Για παράδειγµα, η κυβέρνηση ανέλαβε πρόσφατα 
πρωτοβουλία για την εξάλειψη κάθε ίχνους θεσµοθετηµένων διακρίσεων, δίνοντας εντολή στο 
Εθνικό Γραφείο Εργασίας (ΕΓΕ) να µη γίνεται πλέον ρητή αναφορά στην καταγωγή των Ροµ 
στα σχετικά µητρώα ανέργων. Η κυβέρνηση επιµένει ότι η πρόσφατη µετανάστευση είχε σε 
µεγάλο βαθµό οικονοµικά κίνητρα. Υποστηρίζοντας έµπρακτα τη θέση αυτή, η Νορβηγία και η 
Φινλανδία απέλασαν σχεδόν όλους τους σλοβάκους Ροµ που ζήτησαν άσυλο στο έδαφός τους.  
 
iv) Πυρηνική ενέργεια 
Η Σλοβακία προσδιόρισε µε σαφήνεια τη στρατηγική που θα εφαρµόσει στο µέλλον σχετικά µε 
την πυρηνική ενέργεια. Η Σλοβακία είχε αρχικά συµφωνήσει να κλείσει τον σοβιετικού τύπου 
σταθµό πυρηνικής ενέργειας Jaslovske Bohunice εντός του 2000, αλλά στη συνέχεια µετέθεσε 
την ηµεροµηνία για το 2010. Τελικά, συµφώνησε να κλείσει τις δύο µονάδες του σταθµού το 
2006 και το 2008. Η Επιτροπή έκρινε ότι η λύση αυτή είναι ένας λογικός συµβιβασµός και 
άσκησε πιέσεις στις αυστριακές αρχές προκειµένου να την αποδεχθούν, δεδοµένου ότι η 
αυστριακή κυβέρνηση απειλεί να ασκήσει το δικαίωµα αρνησικυρίας και να αντιταχθεί στην 
ένταξη της Σλοβακίας στην ΕΕ, εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική λύση στο εν λόγω πρόβληµα.  
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Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση ανέβαλε έως τον Μάρτιο τη λήψη απόφασης σχετικά µε την 
διακοπή της κατασκευής µιας τρίτης και τέταρτης µονάδας στο σταθµό πυρηνικής ενέργειας του 
Mochovce. Ωστόσο, ο υπουργός Οικονοµίας Lubomir Harach δήλωσε ότι, αν και «δεν είναι 
πολύ πιθανό» το υπουργικό συµβούλιο να αποφασίσει τη συνέχιση του εν λόγω έργου, µπορεί 
ωστόσο «να πωλήσει τις ηµιτελείς µονάδες σ’ έναν ξένο επενδυτή». Η ολοκλήρωση του έργου 
υπολογίζεται να κοστίσει 51 δις κορώνες Σλοβακίας (1,23 δις δολάρια) και δεν αναµένεται 
απόδοση της  αρχικής επένδυσης για 17 έτη.  
 
v) Η δίκη του Ivan Lexa 
Ο Ivan Lexa, τέως αρχηγός της Σλοβακικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, προσέφυγε στο 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αναφορικά µε την έρευνα που διεξάγεται εις 
βάρος του για κατάχρηση εξουσίας και συµµετοχή στην απαγωγή του υιού του τέως Προέδρου 
Michal Kovac το 1995. Ο τέως Πρωθυπουργός Vladimir Meciar είχε χορηγήσει αµνηστία στον 
κ. Lexa, ωστόσο ο διάδοχός του, Mikulas Dzurinda, την ανακάλεσε. Η οµάδα των δικαστών του 
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Σλοβακίας που εξέτασε την υπόθεση του τέως αναπληρωτή του 
κ. Lexa, υποστήριξε ότι η άρση της αµνηστίας είναι αντισυνταγµατική. Νωρίτερα, ωστόσο, η 
οµάδα των δικαστών που εξέτασε την υπόθεση του ίδιου του κ. Lexa, υποστήριξε ότι η εν λόγω 
πράξη ήταν νόµιµη. Οι σλοβακικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα κατά του κ. Lexa. Στην 
προσφυγή του ο κ. Lexa υποστήριξε ότι παραβιάζονται τα συνταγµατικά του δικαιώµατα, 
δεδοµένου του τεκµηρίου της αθωότητας µέχρις αποδείξεως του εναντίου.  
 
Νωρίτερα, στις 20 ∆εκεµβρίου, το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι η απόφαση άρσης 
της αµνηστίας του τέως αναπληρωτή διευθυντή της Σλοβακικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SIS), 
Jaroslav Svechota, συνιστούσε παραβίαση των συνταγµατικών δικαιωµάτων του. Το δικαστήριο 
διέταξε την παύση της έρευνας κατά του κ. Svechota.  
 
vi) ∆ιατάγµατα Benes  
Παρά τις επικείµενες διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ, η σλοβακική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την 
πρόθεσή της να µην προχωρήσει σε συζητήσεις σχετικά µε τα διατάγµατα Benes, δεδοµένου ότι 
αποτελούν «λεπτό ζήτηµα» το οποίο πρέπει να εξετασθεί από ιστορικούς πριν να ληφθεί 
οποιαδήποτε πολιτική απόφαση.   
 
Η συµµετοχή του Κόµµατος του Ουγγρικού Συνασπισµού στην κυβέρνηση του Mikulas 
Dzurinda έγινε αποδεκτή από ορισµένα µέλη του συνασπισµού µόνο µε την προϋπόθεση ότι τα 
διατάγµατα του 1945, που οδήγησαν στην απέλαση Γερµανών και Ούγγρων, δε θα εξετασθούν 
κατά τη διάρκεια της θητείας του συνασπισµού, η οποία διαρκεί ως το 2002.  
 
Σύµφωνα µε το Radio Free Europe, ο υπουργός εξωτερικών Jan Figel δήλωσε πρόσφατα σε 
δηµοσιογράφους στην Μπρατισλάβα ότι η Σλοβακία δεν θα συµµετάσχει στην επιβολή 
κυρώσεων από την ΕΕ κατά της Αυστρίας ούτε θα ενδώσει στην απαίτηση του υπουργικού 
συµβουλίου του Wolfgang Schuessel να λάβουν αποζηµίωση οι αυστριακοί πολίτες που 
απελάθηκαν από την Τσεχοσλοβακία ως αποτέλεσµα των διαταγµάτων Benes του 1945. Ο 
υπουργός υποστήριξε ότι «από το 1991, η Σλοβακία καταδικάζει την αρχή της συλλογικής 
ενοχής, µε την πεποίθηση ότι η προσπάθεια για το µέλλον είναι πιο σηµαντική από την 
αναδροµή στο παρελθόν».  
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vii) ∆ιαµάχη για το φράγµα  Gabcikovo  
Τον ∆εκέµβριο του 1999, ο επίτροπος της ουγγρικής κυβέρνησης για το ∆ούναβη παρουσίασε 
πρόταση για την επίλυση της νοµικής διαµάχης των δύο χωρών σχετικά µε το φράγµα 
Gabcikovo στο ∆ούναβη. Σύµφωνα µε την εν λόγω πρόταση, η Ουγγαρία δεν θα έκτιζε 
χαµηλότερο φράγµα στην περιοχή Nagymaros, όπως όριζε η διακρατική συνθήκη του 1977, ή 
στο Pilismarot, µια περιοχή η οποία προτάθηκε αργότερα, παραιτούνταν δε των προβλεφθέντων 
δικαιωµάτων της επί της ενέργειας που παράγεται στο Gabcikovo. Ως αντάλλαγµα, η Ουγγαρία 
ζητούσε από τη Σλοβακία να επιτρέψει την είσοδο των υδάτων της Ουγγαρίας, που σήµερα 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισµού, στην περιοχή του Szigetkoez της Ουγγαρίας, 
σε ποσότητες πέραν αυτών που ήταν απαραίτητες για τη διάσωση της χλωρίδας και της πανίδας 
στο Szigetkoez και στην περιοχή παραπλεύρως της αρχικής κοίτης του ποταµού.  
  
Το εν λόγω έγγραφο των 1100 σελίδων περιελάµβανε επίσης µια 10σέλιδη περίληψη των 
νοµικών θεµάτων που προέκυπταν. Η ουγγρική πλευρά επιθυµούσε να αλλάξει η ροή των 
υδάτων χωρίς την κατασκευή περαιτέρω φραγµάτων. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των Ούγγρων, η 
παροχή µεγαλύτερης ποσότητας ύδατος στην περιοχή Maly Zitny ostrov, η βελτίωση της 
πλωτότητας του ∆ούναβη στη βορειο-δυτική Ουγγαρία και η αναµόρφωση της περιοχής γύρω 
από το Dunaktiliti θα απαιτούσαν περίπου 70 δις φόριντ για τη συνολική διάρκεια του έργου.  
 
Σύµφωνα µε τον επίτροπο της σλοβακικής κυβέρνησης για την εκτέλεση της απόφασης του 
∆ικαστηρίου της Χάγης σχετικά µε το εν λόγω έργο,  απαιτείται πολύµηνη µελέτη της πρότασης 
προκειµένου να λάβει η Σλοβακία επίσηµη θέση επ’ αυτής.  
 
viii) Μνηµείο για τον Jozef Tiso 
Το δηµοτικό συµβούλιο της Zilina αποφάσισε να κάνει τα αποκαλυπτήρια ενός µνηµείου για τον 
Jozef Tiso, αρχηγό του κράτους της Σλοβακίας κατά τη διάρκεια του πολέµου. Τα 
αποκαλυπτήρια είχαν οριστεί για τις 14 Μαρτίου, την επέτειο της ίδρυσης του φιλοναζιστικού 
κράτους µε αρχηγό τον Tiso. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε αντικείµενο επικρίσεων, ωστόσο 
υποστηρίχθηκε από τον δήµαρχο της πόλης, τέως αρχηγό του εθνικιστικού SNS. 
 
 
III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
α) Επισκόπηση 
Η οικονοµία της Σλοβακίας παρουσιάζει µια εντυπωσιακή εικόνα κατ’ αρχήν, ωστόσο 
αντιµετωπίζει ουσιαστικά διαρθρωτικά προβλήµατα. Είναι θετικό το γεγονός ότι το ΑΕγχΠ 
αυξήθηκε κατά 6% το 1998 και παραµένει σταθερά θετικό από το 1994. Ένα εντυπωσιακό 
ποσοστό της οικονοµίας, ύψους 85%, έχει περιέλθει στον ιδιωτικό τοµέα και, από την πτώση 
του τείχους του Βερολίνου, η οικονοµία προσανατολίζεται προς τη δύση και η ΕΕ είναι ο 
σηµαντικότερος εταίρος όσον αφορά το εξωτερικό εµπόριο της χώρας.  
 
Παρ’ όλα αυτά, ο πληθωρισµός συνεχίζει να αυξάνεται και υπολογίζεται ότι έφθασε το 16% στα 
τέλη του 1999. Περισσότερο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η ανεργία µπορεί να έφθασε το 
18% εκείνη την περίοδο. Σε άλλα κράτη που βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο, ο συνδυασµός 
του υψηλού επιπέδου ανεργίας µε την οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να οφείλεται στην αύξηση 
της παραγωγικότητας και τον εκσυγχρονισµό· αυτό, όµως, δε συµβαίνει στην περίπτωση της 
Σλοβακίας.  
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Η οικονοµική ανάπτυξη διατηρήθηκε χάρη στην κρατική παρέµβαση και σε µια αµοιβαίως 
επωφελή συµµαχία µεταξύ της κυβέρνησης, της βιοµηχανίας και των τραπεζών. Η 
ιδιωτικοποίηση συνεισέφερε µόνο 11,9 δις κορώνες Σλοβακίας στα ταµεία του κράτους από το 
1995, από ένα σύνολο η αξία του οποίου εκτιµάται στις 109 δις κορώνες Σλοβακίας. Επιπλέον, 
το αδιαφανές επιχειρηµατικό περιβάλλον αποθάρρυνε σε µεγάλο βαθµό τις ξένες επενδύσεις και 
το συνολικό ποσό των 172 εκατ. δολαρίων του 1998 είναι εξαιρετικά χαµηλό σε σύγκριση µ’ 
αυτό των γειτονικών χωρών. Οι πολιτικές αυτές είχαν ως συνέπεια ένα επικίνδυνα υψηλό 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα που άγγιξε το 5,5 τοις εκατό του ΑΕγχΠ και ένα έλλειµµα τρεχουσών 
συναλλαγών που αντιστοιχεί στο 11 τοις εκατό του ΑΕγχΠ.  
 
β) Πολιτική της νέας κυβέρνησης 
Αναγνωρίζοντας το µέγεθος των προβληµάτων της, η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα µειώσει το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα σε ποσοστό 2% του ΑΕγχΠ και θα περιορίσει στο ήµισυ το έλλειµµα 
τρεχουσών συναλλαγών έως το 2000. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θεσπίστηκε 
πρόγραµµα λιτότητας το Μάιο του 1999. Αυξήθηκε ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) από 6 
σε 10 τοις εκατό, επιβλήθηκαν πρόσθετοι δασµοί επί των εισαγωγών, αυξήθηκαν οι τιµές της 
ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρµανσης, του αερίου και των µισθωµάτων και περιορίστηκαν τα 
έξοδα της κυβέρνησης κατά 45 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. 
  
Σε συνδυασµό µε µια επιβράδυνση της οικονοµικής ανάπτυξης της τάξεως του 2-3 τοις εκατό το 
1999, τα εν λόγω µέτρα αναµφίβολα θ’ αυξήσουν τα επίπεδα της ανεργίας και του πληθωρισµού 
κατά τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, αναµένεται να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση της 
οικονοµίας και, σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση της αγοράς, µπορούν να συµβάλουν στην 
ανάκαµψη της ανάπτυξης το 2000. 
 
γ) Τραπεζικός τοµέας 
Ο τραπεζικός κλάδος είναι ένα από τα βασικότερα προβλήµατα της Σλοβακίας. Εξαιτίας των 
πολιτικών που εφάρµοσε η προηγούµενη κυβέρνηση, ο εν λόγω τοµέας παρουσιάζει σήµερα 
υψηλά επίπεδα επισφαλών απαιτήσεων και χαµηλή ρευστότητα. Με τους δείκτες εµπιστοσύνης 
στο χαµηλότερό τους σηµείο και ενόψει των φόβων που εκφράζονται στο εξωτερικό ότι τα 
προβλήµατα του τοµέα θα εµποδίσουν την οικονοµική ανάπτυξη, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα 
φιλόδοξο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων. Παρόλο που το εν λόγω πρόγραµµα έγινε αποδεκτό, 
εκφράζονται ανησυχίες ότι το κόστος αναδιάρθρωσης των τραπεζικών κεφαλαίων θα εκτρέψει 
από το στόχο τους τα δηµοσιονοµικά σχέδια της κυβέρνησης. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
(∆ΝΤ) υπολόγισε ότι το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε 412 εκατ. δολάρια – µέγεθος που 
θεωρείται υπερβολικά αισιόδοξο από ορισµένους αναλυτές. Επιπλέον, προκειµένου να 
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη στον τραπεζικό τοµέα απαιτείται µεγαλύτερη διαφάνεια της 
νοµοθεσίας στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, καθώς και ένας γενικότερος εξορθολογισµός.  
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δ) ∆ιαφθορά 
Η επιτυχία του κυβερνητικού προγράµµατος οικονοµικής µεταρρύθµισης θα εξαρτηθεί από την 
ικανότητα των κρατικών αρχών να καταπολεµήσουν τα οικονοµικά εγκλήµατα και τη διαφθορά 
που άνθισαν κατά τη θητεία της προηγούµενης κυβέρνησης. Σε µια πρόσφατη έρευνα που 
πραγµατοποίησε η µη κυβερνητική οργάνωση για την καταπολέµηση της διαφθοράς «∆ιεθνής 
∆ιαφάνεια», η Σλοβακία χαρακτηρίστηκε ως η µεταβατική οικονοµία της Κεντρικής Ευρώπης 
µε τη µεγαλύτερη διαφθορά. Η παρούσα κυβέρνηση θέσπισε κάποια µέτρα που θα οδηγήσουν 
σε βελτίωση της κατάστασης. Παραδείγµατος χάριν, µετά από πρόσφατη τροποποίηση του 
ποινικού κώδικα χαρακτηρίζεται πλέον ως εγκληµατική πράξη η δωροδοκία (παλαιότερα, µόνον 
η αποδοχή δώρων ήταν αξιόποινη). Εκτός αυτού, η κυβέρνηση ανέθεσε στη ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια 
την επίβλεψη όλων των δηµόσιων διαγωνισµών και την κατάρτιση ενός εθνικού προγράµµατος 
για την καταπολέµηση της διαφθοράς. 
 
ε) Εξωτερικό εµπόριο 
Από το 1993, η ΕΕ άρχισε να καταλαµβάνει ολοένα και πιο σηµαντική θέση στο εµπόριο της 
Σλοβακίας, απορροφώντας το 52% των εξαγωγών της χώρας το 1998 (30% το 1993) και 
αντιπροσωπεύοντας το 50% των εισαγωγών της (28% το 1993). Οι κύριοι εµπορικοί εταίροι από 
την ΕΕ στον τοµέα των εξαγωγών είναι η Γερµανία (57%), η Ιταλία (13%) και η Αυστρία 
(12%). Όσον αφορά τις εισαγωγές, οι βασικότεροι προµηθευτές της ΕΕ είναι και πάλι οι τρεις 
αυτές χώρες: η Γερµανία (53%), η Αυστρία (12%) και η Ιταλία (11%).  
 
Τα περισσότερα έτη, η ΕΕ παρουσίαζε θετικό εµπορικό ισοζύγιο µε τη Σλοβακία, αλλά το 1999 
η κατάσταση φαίνεται ότι αντιστράφηκε. 
 
στ) Προοπτικές  
Η αποδοχή της Σλοβακίας ως υποψήφιας χώρας θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να διαχωρίσει τις 
πολιτικές που εφαρµόζει η ίδια από αυτές των προκατόχων της. Αντίστοιχα, η υπόσχεση για 
σηµαντική αύξηση της υλικής βοήθειας από τους πόρους της ΕΕ, καθώς και η πιθανότητα 
µεγαλύτερης εισροής ξένων επενδύσεων χάρη στη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας, 
πιθανόν να απαλλάξουν την κυβέρνηση από το πολιτικό βάρος της θέσπισης αντιλαϊκών 
µεταρρυθµίσεων.  
 
Από τους πρώτους µήνες του 2000, τα επιτόκια µειώνονται µε ταχείς ρυθµούς, τα δε πραγµατικά 
επιτόκια της χρηµαταγοράς τον Ιανουάριο ήταν αρνητικά. Το έτος 2000-01, η κυβέρνηση θα 
επικεντρωθεί στην πώληση των µεγάλων κρατικών τραπεζών και στην αναζήτηση στρατηγικών 
επενδυτών για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η βελτίωση, ωστόσο, του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο.  

ΑΕγχΠ: Η Economist Intelligence Unit (EIU) της Μ. Βρετανίας εκτιµά ότι η οικονοµία ως 
σύνολο αναπτύχθηκε κατά 1,8% το 1999, ποσοστό σηµαντικά µεγαλύτερο σε σύγκριση µε τις 
αρχικές προβλέψεις. Η εσωτερική ζήτηση αναµένεται να παραµείνει σε πολύ χαµηλά επίπεδα 
έως το 2001 καθώς το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται σχεδόν στο 20% και οι πραγµατικοί 
µισθοί µειώνονται. Επίσης, περιορισµένες θα είναι και οι επενδύσεις. Συνεπώς, η ανάπτυξη έως 
το 2001 θα βασίζεται στις εξαγωγές, αλλά ένα ισχυρό νόµισµα θα µειώσει την εξωτερική ζήτηση 
για την ελαστική – εξαρτώµενη από τις τιµές - εξαγωγική αγορά παραδοσιακών προϊόντων της 
Σλοβακίας. Η EIU προβλέπει µια αύξηση ύψους 2% το τρέχον έτος και 3% το επόµενο έτος.  
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Πληθωρισµός: Ο πληθωρισµός τιµών καταναλωτή αυξήθηκε µε ταχείς ρυθµούς και άγγιξε το 
10,5% κατά µέσο όρο το 1999, σε σύγκριση µε το 6,7% το 1998, κυρίως ως αποτέλεσµα των 
αυξήσεων των κατευθυνόµενων τιµών. Τα αυξανόµενα χρέη στον τοµέα των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας και η ανάγκη προετοιµασίας για την προσχώρηση στην ΕΕ θα υποχρεώσουν την 
κυβέρνηση να συνεχίσει την απελευθέρωση των τιµών το 2000-01. Προβλέπεται, επίσης, ότι ο 
πληθωρισµός θα φθάσει κατά µέσο όρο το 14% το 2000, προτού επανέλθει σε µονοψήφια 
µεγέθη το 2001.  

Συναλλαγµατική Ισοτιµία: Η EIU αναµένει πιέσεις για περαιτέρω άνοδο της ισοτιµίας καθώς 
αυξάνονται οι εισροές ξένων άµεσων επενδύσεων (FDI) και οι επενδυτές χαρτοφυλακίου 
εκµεταλλεύονται τις διαφορές των επιτοκίων. Προβλέπεται, κατά συνέπεια, ότι το νόµισµα θα 
ανατιµηθεί σε πραγµατικές τιµές το 2000-01 και στη συνέχεια θα σταθεροποιηθεί.  

Τρέχουσες Συναλλαγές: Το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών συρρικνώθηκε απότοµα το 1999 
σε 5,2% του ΑΕγχΠ. Παρόλο που προβλέπεται ταχύτερη ανάπτυξη το 2000 στην ΕΕ, η οποία 
απορροφά πάνω από τις µισές εξαγωγές της Σλοβακίας, η ισχυρή κορώνα θα µετριάσει την 
ανάπτυξη των εξαγωγών. Η πραγµατική ανατίµηση του νοµίσµατος και η άρση της επιβολής 
πρόσθετων τελών στις εισαγωγές θα ενισχύσει τη ζήτηση εισαγόµενων αγαθών, παρά το κλίµα 
οικονοµικής ύφεσης. Το έλλειµµα θα συρρικνωθεί σε 4,3% του ΑΕγχΠ το τρέχον έτος και σε 
3,9% το επόµενο.  

Περίληψη προβλέψεων (EIU) 

(% µεταβολής σε ετήσια βάση, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ένδειξη)  
1998(α) 1999(β) 2000(γ) 2001(γ)

Πραγµατικό ΑΕγχΠ 4.4 -0.5 0.0 2.0
Βιοµηχανική παραγωγή 0.9 -3.0 2.0 3.0
Γεωργική παραγωγή -0.6 1.0 -1.0 1.0
Υπηρεσίες 6.7 1.0 0.5 2.0
Τιµές καταναλωτή (%)
Μέσος όρος 6.7 10.8 14.0 7.0
Τέλος του έτους 5.6 16.7 9.0 7.0
Ποσοστό ανεργίας (%, τέλος του έτους) 15.6 18.0 18.4 16.4
Εµπορικό ισοζύγιο (εκατ. $) -2,351 -1,100 -1,212 -1,173
Τρέχουσες συναλλαγές (εκατ. $) -2,127 -980 -1,122 -1,088

(α) Πραγµατική τιµή, (β) Εκτιµήσεις EIU, (γ) Προβλέψεις EIU. 
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IV. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 
 
(α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Στις 13 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τη δεύτερη τακτική έκθεση σχετικά µε 
την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Σλοβακία όσον αφορά την προσχώρηση. Στα συµπεράσµατά 
της ανέφερε ότι χάρη στις µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο του 
1998, η Σλοβακία πληροί πλέον τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Όσον αφορά την 
ανεξαρτησία του δικαστικού σώµατος, σηµειώθηκε σηµαντική βελτίωση εν τοις πράγµασι, αλλά 
απαιτείται νοµική κατοχύρωσή της µέσω αναθεώρησης του συντάγµατος η οποία θα καταργεί 
την περίοδο δοκιµασίας των δικαστών και θα τροποποιεί τις διαδικασίες διορισµού και παύσης. 
Απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της σταθερότητας των δηµοκρατικών 
θεσµών, την ενίσχυση των προσπαθειών καταπολέµησης του εγκλήµατος και της διαφθοράς, και 
την προστασία των δικαιωµάτων των µειονοτήτων. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει η βελτίωση της 
θέσης των Ροµ και η καταπολέµηση των διακρίσεων στην κοινωνία. Η Σλοβακία σύντοµα θα 
εξασφαλίσει την οµαλή λειτουργία της ελεύθερης οικονοµίας, χάρη στις δυναµικές αποφάσεις 
πολιτικής και στο εντυπωσιακό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων της νέας κυβέρνησης. Η εφαρµογή 
των εν λόγω αποφάσεων κατά το επόµενο έτος θα προωθήσει τη διαδικασία αυτή και θα 
ικανοποιήσει τις νοµικές και οικονοµικές προϋποθέσεις για την οµαλή λειτουργία της ελεύθερης  
οικονοµίας. Η προοδευτική πορεία προς την επίτευξη βιώσιµης µακροοικονοµικής 
σταθερότητας και η εφαρµογή του προγράµµατος διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων θα επιτρέψει 
στη Σλοβακία να αντιµετωπίσει µεσοπρόθεσµα τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της 
αγοράς στους κόλπους της Ένωσης. Κατά τη διάρκεια του 1999, η Σλοβακία έλαβε µέτρα 
προκειµένου να µειώσει τα εσωτερικά και εξωτερικά ελλείµµατα και τα πρώτα αποτελέσµατα 
είναι ενθαρρυντικά. Εγκρίθηκαν προγράµµατα ιδιωτικοποίησης των υπολειπόµενων κρατικών 
επιχειρήσεων και τραπεζών και ελήφθησαν µέτρα για την επίσπευση της διαδικασίας 
αναδιάρθρωσης των τραπεζών και επιχειρήσεων. Η Σλοβακία πρέπει να διασφαλίσει τη 
βιωσιµότητα των εν λόγω διαρθρωτικών και νοµικών µεταρρυθµίσεων, ιδίως µέσω της 
βελτίωσης της ικανότητας του τραπεζικού τοµέα να λειτουργεί ως χρηµατοπιστωτικός 
διαµεσολαβητικός φορέας, µέσω της ολοκλήρωσης των ιδιωτικοποιήσεων µε διαφάνεια και 
σύµφωνα µε τις ανάγκες τις αγοράς, και µέσω της τροποποίησης και αποτελεσµατικής 
εφαρµογής της νοµοθεσίας περί πτωχεύσεως. Πρoτεραιότητα πρέπει επίσης να δοθεί στην 
παγίωση της µακροοικονοµικής σταθερότητας, κυρίως µέσω ριζικότερων δηµοσιονοµικών 
µεταρρυθµίσεων σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο.  
 
Η Σλοβακία σηµείωσε σηµαντική πρόοδο όσον αφορά την ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας  στον 
τοµέα της εσωτερικής αγοράς. Θεσπίστηκε νόµος για τις δηµόσιες συµβάσεις, ο οποίος 
ευθυγραµµίζεται µε το κεκτηµένο και προβλέπει την καθιέρωση µιας ανεξάρτητης αρχής 
προµηθειών. Θεσπίστηκε επίσης νοµοθεσία-πλαίσιο στους τοµείς των προτύπων και της 
πιστοποίησης, η οποία ενσωµατώνει τις αρχές «της Νέας και Σφαιρικής Προσέγγισης» και που 
θα προετοιµάσει το έδαφος για περαιτέρω ευθυγράµµιση στον εν λόγω τοµέα. Σηµαντική 
πρόοδος επιτεύχθηκε, επίσης, στον τοµέα του ανταγωνισµού, µε την κατάργηση του επίµαχου 
νόµου για την ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων και την ψήφιση νόµου περί κρατικών 
ενισχύσεων που θα επιτρέψει την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση των κρατικών 
ενισχύσεων. Σηµαντική πρόοδος σηµειώθηκε επίσης όσον αφορά την ευθυγράµµιση του 
ενεργειακού τοµέα, καθώς η κυβέρνηση δεσµεύθηκε να τηρήσει τις προθεσµίες για την παύση 
λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων του Bohunice. Πρόοδος σηµειώθηκε και στον τοµέα 
των τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προκειµένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και 
να προστατευθούν οι µειοψηφούντες µέτοχοι. Στον κοινωνικό τοµέα, σηµειώθηκε πρόοδος στην 
ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου. Σε άλλους τοµείς του κεκτηµένου, παρόλο που ο ρυθµός 
των σχετικών εργασιών αυξήθηκε και οι αποφάσεις πολιτικής στρέφουν τη διαδικασία 
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ευθυγράµµισης προς τη σωστή κατεύθυνση, υπήρξε µικρή ουσιαστική πρόοδος από πλευράς 
θέσπισης νοµοθεσίας. Παραδείγµατος χάριν, ενώ άρχισε και πάλι η διαδικασία µεταφοράς του 
περιβαλλοντικού κεκτηµένου στο εσωτερικό δίκαιο, µε την έγκριση κανονισµών σχετικά µε την 
προστασία του αέρα και της φύσης, το µεγαλύτερο µέρος της εν λόγω µεταφοράς δεν έχει ακόµη 
ολοκληρωθεί. Όσον αφορά τον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, παρόλο 
που σηµειώθηκε κάποια πρόοδος µε την προσθήκη νέων αξιόποινων πράξεων στον ποινικό 
κώδικα και την επικύρωση ορισµένων σηµαντικών διεθνών συµβάσεων, πρέπει να γίνουν πολλά 
ακόµη όσον αφορά την τροποποίηση του δικαίου περί αλλοδαπών και ασύλου και την παγίωση 
των προσπαθειών για καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς. Η 
ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας περί µεταφορών έχει καθυστερήσει. Οι δηλώσεις της κυβέρνησης 
στον τοµέα της περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να µετατραπούν σε συγκεκριµένες ενέργειες. 
Μικρή πρόοδος σηµειώθηκε στο χώρο της γεωργίας, της κτηνιατρικής και της φυτοϋγειονοµικής 
νοµοθεσίας. Το ίδιο ισχύει για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Απαιτείται να 
καταβληθεί προσπάθεια ανάλογη εκείνης που απέβλεπε στην θέσπιση της βασικής νοµοθεσίας 
για την εσωτερική αγορά προκειµένου να θεσπισθεί νοµοθεσία στους λοιπούς τοµείς του 
κεκτηµένου και να αντισταθµισθεί η νοµοπαραγωγική αδράνεια των δύο τελευταίων ετών.  
 
Όσον αφορά τη διοικητική ικανότητα, ο συντονισµός των ζητηµάτων πολιτικής της ΕΕ έχει 
βελτιωθεί, έχουν γίνει τα πρώτα βήµατα για το διαχωρισµό των καθηκόντων αναφορικά µε τη 
νοµοθεσία, την τυποποίηση και τη πιστοποίηση στον τοµέα της τυποποίησης, οι νόµοι που 
θεσπίσθηκαν πρόσφατα προβλέπουν την δηµιουργία βασικών δοµών για την εσωτερική αγορά 
και έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην βελτίωση των ικανοτήτων στον περιβαλλοντικό τοµέα. 
Ωστόσο, ο νόµος περί µεταρρύθµισης των δηµόσιων υπηρεσιών, που είναι απαραίτητος 
προκειµένου να τεθούν οι βάσεις για περαιτέρω βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων σε 
συγκεκριµένους τοµείς του κεκτηµένου, δεν έχει ακόµα εγκριθεί. Σηµειώθηκε καθυστέρηση 
όσον αφορά τη δηµιουργία των απαραίτητων θεσµών σε άλλους βασικούς τοµείς, όπως η 
περιφερειακή ανάπτυξη, ο δηµοσιονοµικός έλεγχος, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις. 
Είναι γενικότερη η ανάγκη διασφάλισης της ανεξαρτησίας των ρυθµιστικών και εποπτικών 
οργάνων. ∆εδοµένων των καθυστερήσεων που σηµειώθηκαν στην πορεία της Σλοβακίας προς 
την ένταξη, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η θέσπιση της νοµοθεσίας να συνοδεύεται από τον 
προγραµµατισµό ενεργειών ενίσχυσης των σχετικών διοικητικών ικανοτήτων. Η Σλοβακία θα 
πρέπει να επισπεύσει τις προσπάθειες της για θέσπιση νοµοθεσίας και να βελτιώσει την 
ικανότητα εφαρµογής και επιβολής της νοµοθεσίας αυτής. Η Σλοβακία κάλυψε σε 
ικανοποιητικό βαθµό τις βραχυπρόθεσµες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης σε πολιτικό 
επίπεδο και σε επίπεδο κρατικών ενισχύσεων και εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, δε δόθηκε η 
απαιτούµενη προσοχή στους τοµείς διοικητικής ικανότητας και του περιβάλλοντος.  
 
Το πλήρες κείµενο της γνωµοδότησης διατίθεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τη διεύρυνση, στη διεύθυνση 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/slovakia/rep_10_99/aa.htm. Για πληροφορίες 
σχετικά µε την αρχική και την πρώτη τακτική έκθεση της Επιτροπής συµβουλευθείτε το 
προηγούµενο δελτίο (ΕΡ 167.609/αναθ.2). 
 
β) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Τo Κoιvoβoύλιo εvέκριvε ψήφισµα στις 8 Οκτωβρίoυ 1998, µετά τις εκλoγές στη Σλoβακία (Β4-
0898, 0913, 0928, 0936, 0938/98). Τo ΕΚ, στo ψήφισµα, "συγχαίρει τov πληθυσµό της 
Σλoβακίας για τα απoτελέσµατα τωv εθvικώv εκλoγώv στις 25-26 Σεπτεµβρίoυ 1998 πoυ 
αvτιπρoσωπεύoυv µια oυσιαστική πoλιτική αλλαγή" και "καλεί τηv επικείµεvη κυβέρvηση της 
Σλoβακικής ∆ηµoκρατίας vα δώσει απόλυτη πρoτεραιότητα στα αvαγκαία µέτρα για τηv 
εγκαθίδρυση στη χώρα εvός πoλιτικoύ συστήµατoς πoυ θα σέβεται απόλυτα τα αvθρώπιvα 
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δικαιώµατα και τα δικαιώµατα τωv µειovoτήτωv, τη δηµoκρατία και τo κράτoς δικαίoυ." Στη 
συvέχεια, "καλεί τo Συµβoύλιo και ιδιαίτερα τηv Επιτρoπή vα λάβoυv υπόψη τη vέα πoλιτική 
κατάσταση και vα επιδείξoυv τηv απαραίτητη ευελιξία στη διαδικασία ελέγχoυ και σύvταξης 
της έκθεσης σχετικά µε τηv κατάσταση στη Σλoβακία όσov αφoρά τηv εκπλήρωση τωv 
πoλιτικώv κριτηρίωv για τηv έvταξη στηv Ευρωπαϊκή Έvωση, επιτρέπovτας έτσι τηv 
oυσιαστική επαvαξιoλόγηση της θέσης της Ευρωπαϊκής Έvωσης απέvαvτι στη Σλoβακία". 
 
Πιo πρόσφατα, στις 3 ∆εκεµβρίoυ 1998 (Α4-0427/98), τo Κoιvoβoύλιo εvέκριvε ψήφισµα 
σχετικά µε τηv αίτηση πρoσχώρησης της Σλoβακίας στηv Ευρωπαϊκή Έvωση, εvόψει τoυ 
Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ της Βιέvvης (11 και 12 ∆εκεµβρίoυ). Τo Κoιvoβoύλιo, στo ψήφισµα, 
"καλεί τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo vα επιδείξει ελαστικότητα στηv επαvεξέταση της σλoβακικής 
υπoψηφιότητας και vα ζητήσει από τηv Επιτρoπή vα  πρoβεί σε µια vέα αξιoλόγηση της 
κατάστασης στη Σλoβακία, oύτως ώστε  η απόφαση για τηv έvαρξη διαπραγµατεύσεωv vα 
ληφθεί πρo τoυ τέλoυς της Γερµαvικής Πρoεδρίας". "Αvαµέvει vα επιδείξoυv oι σλoβακικές  
αρχές τη βoύλησή τoυς vα θέσoυv σε εφαρµoγή τις αvαγκαίες πoλιτικές µεταρρυθµίσεις, ώστε 
vα καταστεί η Σλoβακία έvα πραγµατικό κράτoς δικαίoυ σεβόµεvo τις δηµoκρατικές αρχές, τα 
δικαιώµατα τoυ αvθρώπoυ και τωv µειovoτήτωv." Επιπλέov καλεί τη vέα σλoβακική κυβέρvηση 
vα επιταχύvει τις πρoσπάθειές της για τηv εκπλήρωση τωv κριτηρίωv της Κoπεγχάγης πoυ 
αφoρoύv τηv έvταξη στηv Ευρωπαϊκή Έvωση. 
 
 γ) Συµβούλιο Υπουργών 
Στη σύνοδο κορυφής του Ελσίνκι στις 10-11 ∆εκεµβρίου 1999, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
επιβεβαίωσε για άλλη µια φορά τον διευρυµένο χαρακτήρα της ενταξιακής διαδικασίας, που 
πλέον περιλαµβάνει 13 υποψήφια κράτη σ΄ ένα ενιαίο πλαίσιο. Τόνισε και πάλι ότι η Ένωση 
ανέλαβε µια σαφή πολιτική δέσµευση να καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να ολοκληρωθεί η 
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη σχετικά µε τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις έως το ∆εκέµβριο του 2000, 
και να ακολουθήσει η επικύρωση των αποτελεσµάτων της. Μετά την επικύρωσή τους, η Ένωση 
θα είναι σε θέση να υποδεχτεί τα νέα κράτη-µέλη από το τέλος του 2002, µόλις τα κράτη αυτά 
επιδείξουν τις ικανότητες ανάληψης των υποχρεώσεων εκείνων που συνεπάγεται η ιδιότητα του 
µέλους και µόλις η διαδικασία διαπραγµάτευσης ολοκληρωθεί επιτυχώς.  
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επεσήµανε και πάλι τη σηµασία θέσπισης υψηλών προτύπων 
πυρηνικής ασφάλειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει 
τον τρόπο σύµφωνα µε τον οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί το θέµα της πυρηνικής ασφάλειας 
στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης και σύµφωνα µε τα σχετικά συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου. 
  
Στη συνέχεια αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, επιθυµώντας να  συµβάλει θετικά στη 
διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο και ενόψει των 
πρόσφατων εξελίξεων καθώς και των εκθέσεων της Επιτροπής, απoφάσισε vα συγκαλέσει 
διµερείς ∆ιακυβερvητικές ∆ιασκέψεις, το Φεβρουάριο τoυ 2000, µε σκoπό τηv έvαρξη 
διαπραγµατεύσεωv µε τηv Ρουµανία, τη Σλοβακία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία 
και τη Μάλτα, όσov αφoρά τoυς όρoυς για τηv έvταξή τoυς στηv Έvωση και τις επακόλoυθες 
τρoπoπoιήσεις τωv Συvθηκώv. 
 
Στις διαπραγµατεύσεις, κάθε υποψήφιο κράτος θα κριθεί ξεχωριστά. Η εν λόγω αρχή θα 
εφαρµοσθεί τόσο κατά την έναρξη των διαφόρων κεφαλαίων των διαπραγµατεύσεων όσο και 
κατά τη διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων. Προκειµένου να διατηρηθεί ο γοργός ρυθµός στις 
διαπραγµατεύσεις, οι αργές και δύσκαµπτες διαδικασίες πρέπει να αποφευχθούν. Τα υποψήφια 
κράτη που µόλις εισήλθαν στη διαδικασία διαπραγµατεύσεων θα έχουν τη δυνατότητα να 
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προφθάσουν µέσα σ’ ένα λογικό χρονικό διάστηµα τα κράτη που βρίσκονται ήδη σε 
διαπραγµατεύσεις, εφόσον, έχουν σηµειώσει επαρκή πρόοδο στις προετοιµασίες τους. Η 
πρόοδος σε επίπεδο διαπραγµατεύσεων πρέπει να συµβαδίζει µε την πρόοδο στην ενσωµάτωση 
του κεκτηµένου στη νοµοθεσία και την ουσιαστική εφαρµογή κι επιβολή του. 
 
Το µέλλον της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης θα εξετασθεί ενόψει των εξελίξεων και των αποφάσεων 
που ελήφθησαν στο Ελσίνκι σχετικά µε την ενταξιακή διαδικασία. Η επικείµενη γαλλική 
Προεδρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συγκαλέσει σύνοδο της διάσκεψης κατά το δεύτερο 
εξάµηνο του 2000. 
  
Σε συνέχεια της εν λόγω ανακοίνωσης, άρχισαν οι επίσηµες ενταξιακές διαπραγµατεύσεις στις 
15 Φεβρουαρίου του 2000. Οι ουσιαστικές διαπραγµατεύσεις ορίστηκαν για τις 28 Μαρτίου, 
οπότε και θα πραγµατοποιηθούν οι πρώτες συναντήσεις σε επίπεδο αντιπροσώπων µε κάθε µια 
από τις έξι χώρες. Τότε θα γνωστοποιηθούν τα κεφάλαια του κοινοτικού κεκτηµένου επί των 
οποίων θα αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε τη Σλοβακία. Η Επιτροπή, η οποία 
τάσσεται υπέρ της άµεσης έναρξης των διαπραγµατεύσεων σε πέντε από τα οκτώ κεφάλαια 
(ανάλογα µε το βαθµό προετοιµασίας της κάθε χώρας), επρόκειτο να παρουσιάσει τις προτάσεις 
της στα κράτη µέλη στις 8 Μαρτίου.  
 
 δ) Η θέση της σλοβακικής κυβέρνησης 
Στις 10 ∆εκεµβρίου 1999,  ο κ. Dzurinda χαιρέτισε την απόφαση της ΕΕ να συµπεριλάβει τη 
Σλοβακία στη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, χαρακτηρίζοντάς την ως «το 
µεγαλύτερο επίτευγµα στην ιστορία της Σλοβακίας» και δηλώνοντας ότι η χώρα στοχεύει στην 
ένταξη µαζί µε τις γειτονικές της χώρες - την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Ουγγαρία και την 
Πολωνία - µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2004. Ο Eduard Kukan, υπουργός εξωτερικών της 
Σλοβακίας, δήλωσε ότι η έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων ήταν το πρώτο απτό 
αποτέλεσµα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της πολιτικής αλλαγής που συντελέσθηκε στη Σλοβακία το 
1998. Ο κ. Kukan ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η Σλοβακία θα είναι έτοιµη να διαπραγµατευθεί 15 
από τα 31 κεφάλαια του κοινοτικού κεκτηµένου ελπίζοντας παράλληλα σε έναρξη και 
ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων του µεγαλύτερου µέρους των κεφαλαίων µέχρι το 2000. Η 
απόφαση της ΕΕ χαιρετίστηκε και από κόµµατα της αντιπολίτευσης, µε την εξαίρεση της 
προέδρου του Σλοβακικού Εθνικού Κόµµατος, Anna Malikova, η οποία δήλωσε ότι «δεν 
αποτελεί τιµή» για τη Σλοβακία να συγκαταλέγεται µεταξύ χωρών όπως η Ρουµανία και η 
Βουλγαρία.  

 
 

*   *   * 
 
 

Για περισσότερες πληρoφoρίες µπoρείτε vα απευθύvεστε στov: 
κ. Adam ISAACS, Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, Γεvική ∆ιεύθυvση IV, 
Υπηρεσία ∆ιεθvoύς Συvεργασίας, Αvάλυσης και Τεκµηρίωσης / Βρυξέλλες 
Τηλ.: (32) 2 28 43072 / φαξ: (32) 2 28 49063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Για πληρoφoρίες σχετικά µε τηv oικovoµική κατάσταση µπoρείτε vα απευθύvεστε στov:  
κ. John WITTENBERG, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική ∆ιεύθυνση IV, 
Τµήµα ∆ιεθvώv και Θεσµικώv Υπoθέσεωv,  
Tηλ: (352) 4300 22447 /e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ  
 
  
Πρόεδρος (Ορκίστηκε στις 15 Ιουνίου 1999)  Rudolf SCHUSTER 
- - - - - - - 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Ορκίστηκε στις 30 Οκτωβρίου 1998) 
(Βλέπε τέλος καταλόγου για τα κόµµατα όπου ανήκουν τα µέλη της κυβέρνησης) 
Πρωθυπουργός       Mikulas DZURINDA (SDK) 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης-Νοµοθεσία  Lubomir FOGAS (SDL) 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης-Οικονοµία   Ivan MIKLOS (SDK) 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης-Ευρωπαϊκή  
ολοκλήρωση        Pavol HAMZIK (SOP) 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης -Μειονότητες  Pal CSAKY (SMK) 
- - - - - - - 
ΥΠΟΥΡΓΟΙ: 
Γεωργία         Pavol KONCOS (SDL) 
Κατασκευών και ∆ηµοσίων Έργων    Istvan HARNA (SMK) 
Πολιτισµού        Milan KNAZKO (SDK) 
Άµυνας         Pavol KANIS (SDL) 
Οικονοµίας        Lubomir HARACH (SDK) 
Παιδείας και Επιστηµών      Milan FTACNIK (SDL) 
Περιβάλλοντος       Laszlo MIKLOS (SMK) 
Οικονοµικών        Brigita SCHMOGNEROVA (SDL) 
Εξωτερικών Υποθέσεων      Eduard KUKAN (SDK) 
Υγείας         Tibor SAGAT (SDK) 
Εσωτερικών        Ladislav PITTNER (SDK) 
∆ικαιοσύνης        Jan CARNOGURSKY (SDK) 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων   Peter MAGVASI (SDL) 
Ιδιωτικοποιήσεων       Maria MACHOVA (SOP) 
Μεταφορών, Ταχυδροµικών υπηρεσιών και 
Τηλεπικοινωνιών       Jozef MACEJKO (SDK) 
- - - - - - - 
 
ΚΟΜΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 
SDK – ∆ηµοκρατικός Συνασπισµός της Σλοβακίας 
SDL – Κόµµα της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς 
SMK – Ουγγρικός Συνασπισµός 
SOP – Κόµµα της Κατανόησης των Προβληµάτων των Πολιτών 
- - - - - - - 
Πρόεδρος της Βουλής      Jozef MIGAS (SDL) 
- - - - - - - 
∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας    Vladimir MASAR 
 
 
 
 


