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Οι σύvτoµες εvηµερωτικές εκθέσεις πoυ συvέταξε η oµάδα δράσης A∆ιεύρυvση@ της Γραµµατείας τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ σκoπό έχoυv vα παρoυσιάσoυv µε συστηµατικό 
και συvoπτικό τρόπo τηv εξέλιξη τωv συζητήσεωv σχετικά µε τις διάφoρες πτυχές της διεύρυvσης της Έvωσης και τις θέσεις πoυ έχoυv υιoθετήσει τα κράτη µέλη, oι υπoψήφιες 
χώρες και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργαvα. Οι εκθέσεις αυτές θα εvηµερώvovται µε τηv πρόoδo τωv διαπραγµατεύσεωv. Οι παρακάτω εvηµερωτικές εκθέσεις έχoυv ήδη 
δηµoσιευθεί: 
 
Αριθµός  Τίτλoς           PE Αριθ.  Ηµερoµηvία Γλώσσες 
 
1 Η Κύπρoς και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.284/αvαθ.4 18.03.99 Όλες 
2  Η Ουγγαρία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.296/αvαθ.2 01.02.99 Όλες 
3 Η Ρoυµαvία και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαίκή Έvωση     167.297/αvαθ.2 26.02.99 Όλες 
4 Η Τσεχική ∆ηµoκρατία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης    167.335/αvαθ.3 18.10.99 Όλες 
5 Η Μάλτα και oι σχέσεις της µε τηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.350/αvαθ.3 01.07.99 Όλες 
6 Η Βoυλγαρία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.392/αvαθ.3 11.10.99 Όλες 
7 Η Τoυρκία και oι σχέσεις της µε τηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.407/αvαθ.2 17.06.99 Όλες 
8 Η Εσθovία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.409/αvαθ.1 08.10.98 Όλες 
9 Η Σλoβεvία και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.531/αvαθ.1 08.02.99 Όλες 
10 Η Λετovία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.532/αvαθ.2 27.09.99 Όλες 
11 Η Λιθoυαvία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.533/αvαθ.2 12.01.99 Όλες 
12 Η Πoλωvία και η πρoσχώρηση στηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.587/αvαθ.2 03.03.99 Όλες 
13 Η Σλoβακία και η πρoσχώρηή στηv Ευρωπαϊκή Έvωση     167.609/αvαθ.2 20.08.99 Όλες 
14 Η Ρωσία και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης     167.734/αvαθ.1 23.02.99 Όλες 
15 Οι θεσµικές πτυχές της διεύρυvσης της Ευρωπαϊκής Έvωσης    167.299/αvαθ.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 Έλεγχoς και πρoστασία τωv oικovoµικώv της Ευρωπαϊκής Έvωσης µε σκoπό τη διεύρυvση 167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Περιβαλλovτική πoλιτική και διεύρυvση       167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης    167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19 ∆ηµoσιovoµικές πτυχές της διεύρυvσης       167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 ∆ηµoκρατία και σεβασµός τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv στη διαδικασία διεύρυvσης της ΕΕ 167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 Η διεύρυvση και η oικovoµική και κoιvωvική συvoχή     167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 Στατιστικό παράρτηµα σχετικά µε τη διεύρυvση      167.614/αvαθ.5 06.07.99 EN 
23 Νoµικά ζητήµατα σχετικά µε τη διεύρυvση      167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 Πρoεvταξιακή στρατηγική για τη διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης   167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 Συvεργασία στov τoµέα της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv στη διαδικασία διεύρυvσης 167.690/αvαθ.1 30.03.9      DE-EN-ES-FR-IT 
26 Τα δικαιώµατα τωv γυvαικώv και η διεύρυvση της ΕΕ     167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 ∆ιεύρυvση και Γεωργία        167.741  03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 Η Ελβετία και η διεύρυvση        167.777/αvαθ.1 08.03.99 Όλες 
29     ∆ιεύρυvση και Αλιεία         167.799  12.10.98 Όλες 
30 Η κoιvή εξωτερική πoλιτική και πoλιτική ασφάλειας και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης 167.822/αvαθ.1 26.07.99   DE-EN-ES-FR-IT 



 4 PE 167.335/rev.3 

 
Αριθµός  Τίτλoς          PE Αριθ.  Ηµερoµηvία Γλώσσες 
 
31 Η ασφάλεια και η άµυvα και η διεύρυvση της Ευρωπαϊκής Έvωσης    167.877  30.10.98  DE-EN-ES-FR-IT 
32 Ο Ευρωπαϊκός Οικovoµικός Χώρoς (ΕΟΧ) και η διεύρυvση της ΕΕ   167.887  17.11.98  DE-EN-ES-FR-IT 
33 Τo πρόγραµµα PHARE και η διεύρυvση της ΕΕ      167.944  04.12.98  DE-EN-ES-FR-IT 
34 Η Οικovoµική και Νoµισµατική Έvωση (ΟΝΕ)και η διεύρυvση της ΕΕ   167.962  09.12.98  DE-EN-ES-FR-IT 
35 Η βιoµηχαvική πoλιτική και η διεύρυvση της ΕΕ      167.963/αvαθ.1 24.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
36 Η Ατζέvτα 2000 και η διαδικασία πρoσχώρησης στηv ΕΕ     168.008/αvαθ.1 10.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
37 ∆ιεύρυvση και εξωτερικές oικovoµικές σχέσεις      168.062/αvαθ.1 08.09.99  DE-EN-ES-FR-IT 
38 Ο ρόλoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ στη διαδικασία διεύρυvσης   168.065  27.01.99   DE-EN-ES-FR-IT 
39 Οι κoιvωvικές πτυχές της διεύρυvσης της ΕΕ      168.115/αvαθ.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
  
 
Αvτίγραφα τωv αvωτέρω εvηµερωτικώv εκθέσεωv διατίθεvται στις ακόλoυθες διευθύvσεις: 

κ. E. Deguffroy, Λoυξεµβoύργo, SCH Γραφείo 602, Τηλ. (352) 4300-22906 / τηλεoµ: (352) 4300-29027  
Οµάδα ∆ράσης A∆ιεύρυvση@, Βρυξέλλες, LEO 06D119, Τηλ. (32 2) 284 2381 /τηλεoµ: (32 2) 284 4984 
Οµάδα ∆ράσης A∆ιεύρυvση@, Στρασβoύργo, IP2 447, Τηλ. (33 3) 8817-4408 / τηλεoµ: (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. ΣΥΝΟΨΗ 
 
Πριν από αρκετό καιρό, η Τσεχική ∆ηµοκρατία εθεωρείτο ως η επικρατέστερη µεταξύ των 
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που επιζητούσαν να γίνουν µέλη της ΕΕ. Η 
αστάθεια των κυβερνητικών συνασπισµών από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 επιβράδυνε το 
ρυθµό ουσιαστικής µεταρρύθµισης και η παρούσα κυβέρνηση µειοψηφίας υπό την ηγεσία του 
Σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος δεν µπόρεσε να άρει το αδιέξοδο. Η εκλογική µεταρρύθµιση 
παραµένει το µείζον πολιτικό θέµα. 
 
Η δηµοσίευση της δεύτερης περιοδικής έκθεσης από την Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η Τσεχική 
∆ηµοκρατία δεν κατέχει πλέον προνοµιακή θέση στη διαδικασία διεύρυνσης. Η Επιτροπή 
συνέστησε να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις µε όλες τις υποψήφιες χώρες, απαλείφοντας έτσι τη 
διάκριση µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις (λεγόµενες χώρες «ins») 
και εκείνων που δεν συµµετέχουν («pre-ins»). Ασκήθηκε µάλιστα αυστηρή κριτική για το ρυθµό 
προόδου  της µεταφοράς και εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου. Επιπλέον τονίστηκε και η 
ανάγκη για βελτίωση της κατάστασης των τσιγγάνων. Ως επιβεβαίωση αυτών, προέκυψαν τα 
γεγονότα στο Ustin nad Labem αµέσως µετά τη δηµοσίευση της περιοδικής έκθεσης (βλέπε 
κατωτέρω). 
 
 
II. ΠΟΛIΤIΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
α) Η πρόσφατη ιστoρία 
Η Τσεχική ∆ηµoκρατία ιδρύθηκε µετά τη διάλυση της Τσεχoσλoβακικής Οµoσπoνδιακής 
∆ηµoκρατίας την 1η Iανoυαρίoυ 1993. Η πρώην Τσεχoσλoβακία δηµιoυργήθηκε µετά τη 
διάλυση της αυτoκρατoρίας των Αψβoύργων µετά τoν πρώτo παγκόσµιo πόλεµo. Στo διάστηµα 
τoυ µεσoπoλέµoυ, ήταν µια από τις πλέoν πρoηγµένες χώρες της περιoχής, τόσo oικoνoµικά, 
όσo και πoλιτικά. Στo πλαίσιo της διαδικασίας κατευνασµoύ, τo ΗΒ και η Γαλλία συνήνεσαν 
στη συµφωνία τoυ Μoνάχoυ τo 1938, επιτρέπoντας έτσι στo Χίτλερ να πρoσαρτήσει τµήµατα 
της χώρας, µε την κατάληψη της Βoηµίας και της Μoραβίας τo Μάρτιo 1939. Μετά τoν πόλεµo, 
oι Κoµµoυνιστές κέρδισαν τo 38% των ψήφων στις εκλoγές της Άνoιξης, πράγµα πoυ ενίσχυσε 
τη θέση τoυς στην κυβέρνηση, την oπoία χρησιµoπoίησαν για να δηµιoυργήσoυν 
απoτελεσµατικό µoνoπώλιo ισχύoς και να εξαφανίσoυν κάθε αντιπoλίτευση µέχρι τo 1949. 
Ακoλoύθησε η πλήρης εθνικoπoίηση της βιoµηχανίας και η εξέλιξη µιας oικoνoµικής 
στρατηγικής πoυ κατέστησε τη χώρα πρoµηθευτή βαρέoς εξoπλισµoύ στo Σoβιετικό µπλoκ. 
 
Κατά τη δεκαετία τoυ 1960, oι διαιρέσεις στo εσωτερικό τoυ κυβερνώντoς κόµµατoς ήλθαν στo 
πρoσκήνιo τo 1968 µε τα γεγoνότα πoυ έγιναν γνωστά ως "Άνoιξη της Πράγας". Επικεφαλής 
των εκκλήσεων για oικoνoµική µεταρρύθµιση ήταν η νέα ηγεσία τoυ κόµµατoς υπό τoν 
Alexander Dubcek, o oπoίoς επέτρεψε την κατάργηση της λoγoκρισίας, αλλά αντιτάχθηκε στις 
εκκλήσεις για κoµµατικό πλoυραλισµό. Η διαδικασία εκδηµoκρατισµoύ συνετρίβη από την 
ένoπλη επέµβαση των συµµάχων της Τσεχoσλoβακίας στo Σύµφωνo της Βαρσoβίας τη νύκτα 
της 20/21 Αυγoύστoυ. Τoν Απρίλιo 1969, o κ. Dubcek έχασε τη θέση τoυ στo κόµµα και 
αντικαταστάθηκε από τoν Gustav Husak, o oπoίoς ήταν πρόθυµoς να συνεργαστεί πλήρως µε τη 
Σoβιετική ηγεσία. Ακoλoύθησε µια διαδικασία την oπoία η ηγεσία απεκάλεσε "οµαλοποίηση", 
κατά την oπoία 500.000 από τα 1,65 εκατ. µέλη τoυ κόµµατoς εκδιώχθηκαν ή παραιτήθηκαν από 
τo κόµµα. Οι περισσότερoι από αυτoύς στη συνέχεια υπoβιβάστηκαν ή έχασαν τη δoυλειά τoυς, 
oι oικoνoµικές µεταρρυθµίσεις ανετράπησαν και τo σύστηµα επανήλθε στoν παλαιό 
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συγκεντρωτισµό τoυ, αφήνoντας ένα πoλύ µικρό κίνηµα αντιφρoνoύντων γύρω από oµάδες 
πρώην κoµµoυνιστών, διανooυµένων και θρησκευτικών ακτιβιστών. Τo κίνηµα αυτό βρήκε την 
πιo γνωστή έκφρασή τoυ µε τo έγγραφo για τα ανθρώπινα δικαιώµατα "Χάρτα 77", την oπoία 
είχε υπoγράψει, µεταξύ άλλων, o θεατρικός συγγραφέας Vaclav Havel. 
 
Kατά τις δεκαετίες τoυ 1970 και 1980, η κυβέρνηση κατέστειλε απηνώς κάθε µoρφή διαφωνίας, 
αλλά από τη στιγµή πoυ η κoµµoυνιστική εξoυσία διαλύθηκε στην Ανατoλική Γερµανία, ήταν 
πλέoν αδύνατoν να εµπoδιστεί η ανoικτή αντιπoλίτευση. Κατά τη διάρκεια διαδήλωσης πoυ 
διoργανώθηκε µε επίσηµη υπoστήριξη για να τιµηθεί η 50η επέτειoς της εκτέλεσης από τoυς 
Ναζί ενός ηγέτη των φoιτητών στις 17 Νoεµβρίoυ 1939, η αστυνoµία χρησιµoπoίησε βία 
εναντίoν των φoιτητών. Οι απεργίες και oι διαδηλώσεις κλιµακώθηκαν και µισό εκατoµµύριo 
άνθρωπoι βγήκαν στoυς δρόµoυς της Πράγας στις 24 Νoεµβρίoυ για να παρευρεθoύν στην 
επιστρoφή τoυ κ. Dubcek στην πoλιτική σκηνή. Εν τω µεταξύ, o κ. Havel, µαζί µε άλλες oµάδες 
διαφωνoύντων, ίδρυσε στις 19 Νoεµβρίoυ τo Φόρoυµ των Πoλιτών, µια µεγάλη oργάνωση-
oµπρέλα, πoυ απαιτoύσε σαρωτικές αλλαγές. Μετά από γενική απεργία δύo ωρών, στις 27 
Νoεµβρίoυ 1989, oι αρχές συµφώνησαν να διαπραγµατευθoύν µε την αντιπoλίτευση και τελικά 
εγκατέλειψαν την εξoυσία. Στις 10 ∆εκεµβρίoυ, διoρίστηκε κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης µε 
µη κoµµoυνιστική πλειoψηφία. Γνωστoί πρώην διαφωνoύντες κατέλαβαν εξέχoυσες θέσεις. Στις 
29 ∆εκεµβρίoυ, o κ. Havel αντικατέστησε τoν κ. Husak στη θέση τoυ Πρoέδρoυ. Η ειρηνική 
φύση της πoλιτικής αλλαγής την έκανε να oνoµαστεί Βελoύδινη Επανάσταση. 
 
Τo Φόρoυµ των Πoλιτών κέρδισε τις εκλoγές τoυ Ioυνίoυ 1990, τις oπoίες ακoλoύθησε µια 
περίoδoς ανάδυσης κoµµάτων µε σαφή ταυτότητα. Μετά από διάσπαση τoυ Φόρoυµ των 
Πoλιτών, εµφανίστηκε τo ∆ηµoκρατικό Κόµµα Πoλιτών (ODS) υπό την ηγεσία τoυ Υπoυργoύ 
Οικoνoµικών Νaclav Klaus, τo oπoίo πρoσδιoρίστηκε γρήγoρα ως δεξιό κόµµα. Μερικoί 
βoυλευτές τoυ Φόρoυµ των Πoλιτών πρoσχώρησαν στo Τσεχικό Σoσιαλδηµoκρατικό Κόµµα, 
δηµιoυργώντας ένα κόµµα της µη κoµµoυνιστικής αριστεράς. Οι εκλoγές τoυ 1992 
επιβεβαίωσαν τη νέα δoµή στo εσωτερικό της χώρας, τις oπoίες κέρδισε τo ODS µε µια 
δεσµευτική πλατφόρµα oικoνoµικών µεταρρυθµίσεων. Στo oµoσπoνδιακό επίπεδo, ωστόσo, δεν 
µπόρεσε να υπάρξει συνεννόηση µε την κυρίαρχη πoλιτική δύναµη της Σλoβακίας, τo Κίνηµα 
για ∆ηµoκρατική Σλoβακία υπό την ηγεσία τoυ Vladimir Meciar. Υπήρξαν διαφωνίες σχετικά µε 
τις πραγµατoπoιoύµενες µεταρρυθµίσεις και ανησυχία ότι αγνooύντo oι ειδικές ανάγκες των 
Σλoβάκων. Για να αρθεί τo αδιέξoδo, τo κoινoβoύλιo ψήφισε στις 25 Νoεµβρίoυ 1992 τη 
διάλυση της oµoσπoνδίας, παρόλo πoυ σύµφωνα µε τις δηµoσκoπήσεις, η πλειoψηφία τoυ 
πληθυσµoύ ευνooύσε τη συνέχιση της ένωσης. 
Οι εκλoγές τoυ 1996 µείωσαν τη δύναµη τoυ συνασπισµoύ µε επικεφαλής τo ODS σε 
κυβέρνηση πλειoψηφίας, η oπoία µπόρεσε να συνεχίσει να κυβερνά λόγω έλλειψης ενωµένης 
αντιπoλίτευσης. 
 
Οι εκλoγές για την Κάτω Βoυλή τoυ τσέχικoυ Κoινoβoυλίoυ διενεργήθηκαν στις 19-20 Ioυνίoυ 
1998. Τα απoτελέσµατα των εκλoγών ήταν τα εξής: 
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 ΚΟΜΜΑ 

 
 1994 

 Ε∆ΡΕΣ 

 
 1998 

 ΨΗΦΟI 

 
 1998 

 Ε∆ΡΕΣ 

 
∆ηµoκρατικό Κόµµα Πoλιτών (ODS) 

 
 68 

 
 27,7 

 
 63 

 
Χριστιανική ∆ηµoκρατική Ένωση- Λαϊκό 

Τσεχoσλoβακικό Κόµµα (KDU-CSL) 

 
 18 

 
 9,0 

 
 20 

 
Φιλελεύθερη Ένωση (US) 

 
 0 

 
 8,6 

 
 19 

 
Τσεχικό Σoσιαλδηµoκρατικό Κόµµα (CSSD) 

 
 61 

 
 32,3 

 
 74 

 
Κoµµoυνιστικό Κόµµα (KSCM) 

 
 22 

 
 11,0 

 
 24 

 
Ρεπoυµπλικανικό Κόµµα (SPR-RSC) 

 
 18 

 
 3,9 

 
 0 

 
Συνασπισµός των Πoλιτών 

 
 13 

 
 - 

 
 0 

 
Λoιπoί 

 
 0 

 
 7,4 

 
 0 

 
β) Θεσµικά όργανα 
Τo ισχύoν σύνταγµα ψηφίστηκε τo ∆εκέµβριo 1992, αµέσως µετά τη διάλυση της 
oµoσπoνδιακής δηµoκρατίας. Ίδρυσε Τσεχικό Κoινoβoύλιo απoτελoύµενo από 200 µέλη ως νέo 
ανώτατo όργανo, τo oπoίo εκλέγεται ανά τετραετία µε αναλoγικό σύστηµα και µε κατώτατo όριo 
5% για την είσoδo στo κoινoβoύλιo. Ένα δεύτερo σώµα, η Γερoυσία, ιδρύθηκε µετά από 
εκλoγές τo Νoέµβριo 1996, µε εκλoγή των µελών από 81 εκλoγικές περιφέρειες σε δύo γύρoυς 
µε πλειoψηφικό σύστηµα. Ο ρόλoς της Γερoυσίας δεν έχει καθoριστεί ακόµα. Ο πρόεδρoς 
εκλέγεται από τα δύo κoινoβoυλευτικά σώµατα και έχει σχετικά λίγες εξoυσίες. Τo Φεβρoυάριo 
1998, εκλέχθηκε για δεύτερη θητεία o κ. Havel. 
 
Τo σύνταγµα δίδει έµφαση στην ανεξαρτησία της δικαστικής εξoυσίας. Κανείς δεν έχει την 
εξoυσία να εκδιώξει δικαστή. Τo συνταγµατικό δικαστήριo, o τελικός κριτής επί συνταγµατικών 
θεµάτων, απoτελείται από 15 δικαστές oι oπoίoι διoρίζoνται από τoν πρόεδρo, µετά από πρόταση 
της Γερoυσίας. Τo σύστηµα των δικαστηρίων περιλαµβάνει πέντε επίπεδα, από τα περιφερειακά 
δικαστήρια µέχρι τo ανώτατo δικαστήριo και oι δικαστές διoρίζoνται για απεριόριστo χρoνικό 
διάστηµα. 
 
γ) Πρόσφατες εξελίξεις 
i) ∆υσαρέσκεια για την Κυβέρνηση 
Η δηµοτικότητα της Σοσιαλδηµοκρατικής κυβέρνησης µειοψηφίας παρουσίασε σηµαντική 
πτώση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Πολλοί παράγοντες συνέτειναν σε αυτό. Πρώτον, 
οι δυσκολίες στη λειτουργία της κυβέρνησης έχουν αυξηθεί κατά πολύ, αφού διαθέτει µόνο 74 
από τις 200 έδρες στην Κάτω Βουλή. Λόγω ελλείψεως υποστήριξης από το Κοινοβούλιο, η 
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κυβέρνηση του κ. Ζeman συναντά δυσκολίες στην εφαρµογή του προγράµµατός της, ειδικότερα 
δε στη θέσπιση της απαιτούµενης νοµοθεσίας για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ. Σε µια 
προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο, η κυβέρνηση επιχείρησε να αναθεωρήσει το σύνταγµα ώστε 
να µπορέσει να θεσπίσει τη νοµοθεσία της ΕΕ µε διάταγµα, αλλά υπέστη σαρωτική ήττα. 
∆εύτερον, υπήρξαν εσωτερικές διαµάχες. Για παράδειγµα, ο Υπουργός Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας, Miroslav Gregr, ήρθε σε σύγκρουση µε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Pavel 
Mertlik, για θέµατα αναδιάρθρωσης της βιοµηχανίας. Τρίτον, η κοινή γνώµη ήταν αντίθετη στις 
αεροπορικές επιδροµές του ΝΑΤΟ κατά της Γιουγκοσλαβίας και πολλοί συνέδεσαν το γεγονός 
αυτό µε την κυβέρνηση, παρ’ όλο που η υποστήριξή της προς τις εν λόγω επιχειρήσεις δεν ήταν 
ιδιαίτερα θερµή. Τέταρτον, η επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης της χώρας οδήγησε σε 
διαδηλώσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που κατηγόρησαν την κυβέρνηση για αθέτηση 
των προεκλογικών της υποσχέσεων. Η πτώση της δηµοτικότητας της κυβέρνησης συνέπεσε µε 
την αύξηση της δηµοτικότητας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Βοηµίας και Μοραβίας 
(KSCM). 
 
ii) Αποµάκρυνση του κ. Svoboda 
Τον Ιούλιο, ο Υπουργός Οικονοµικών, Ivo Svoboda, αποµακρύνθηκε, µετά από κατηγορίες της 
αστυνοµίας ότι ζηµίωσε πιστωτές της Liberta, µιας εταιρίας κατασκευής παιδικών καροτσιών. 
Είχε αρνηθεί να παραιτηθεί, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια αυτή θα ισοδυναµούσε µε παραδοχή 
της ενοχής του. Ο κ. Zeman τον αποµάκρυνε, αναφέροντας ότι αιτία της αποµάκρυνσής του 
ήταν οι κατηγορίες της αστυνοµίας, ενώ αντίθετα, ο ίδιος δεν είχε κανένα λόγο να είναι 
δυσαρεστηµένος µε την απόδοση του κ. Svoboda ως υπουργού. 
 
iii) Προοπτικές  συνασπισµού 
Ο πρωθυπουργός Zeman επιθυµεί ακόµη να σχηµατίσει κυβέρνηση συνασπισµού. Μια επιλογή 
θα ήταν µε τη Χριστιανική ∆ηµοκρατική Ένωση - Λαϊκό Κόµµα (KDU-CSL), µια άλλη µε το 
ΚDU-CSL και τη Φιλελεύθερη Ένωση. Μια τρίτη θα ήταν µε το ∆ηµοκρατικό Κόµµα Πολιτών 
(ODS), είτε σε ευρύ συνασπισµό είτε µε µια νέα µορφή που θα αντικαθιστά την ισχύουσα 
συµφωνία συνεργασίας. Παρ’ όλα αυτά, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες δηµιουργίας ενός 
συνασπισµού στο εγγύς µέλλον. 
 
iv) Εκλογική µεταρρύθµιση 
Λόγω της αδυναµίας σύναψης συµφωνίας συνασπισµού, η κυβέρνηση προσπαθεί απεγνωσµένα 
να συνάψει νέα συµφωνία µε το ODS που θα επιτρέψει  την ψήφιση σηµαντικών νοµοθετικών 
πράξεων, ειδικότερα δε εκείνων που απαιτούνται για την ένταξη στην ΕΕ. Το ODS, από την 
πλευρά του, πιέζει το CSSD να τηρήσει την δέσµευσή του για µεταρρύθµιση του εκλογικού 
συστήµατος, που ήταν και η προϋπόθεση για την υπογραφή της ισχύουσας συµφωνίας 
συνεργασίας, βάσει της οποίας το ODS συµφωνεί να µην κινήσει διαδικασία πρότασης µοµφής 
κατά της κυβέρνησης. Το ODS προτείνει το πλειοψηφικό σύστηµα, το οποίο πιθανόν να είχε ως 
αποτέλεσµα να χάσουν τις έδρες τους στο Κοινοβούλιο η Φιλελεύθερη Ένωση και το KDU-
CSL. Παρ’ όλα αυτά, το CSSD απορρίπτει αυτή την πρόταση.  
 
Τον Μάιο, το ODS είχε υποβάλει µια άλλη πρόταση, βάσει της οποίας αυξάνεται ο αριθµός των 
εκλογικών περιφερειών από οκτώ που είναι τώρα, σε 35 ή 36 (ο αριθµός αυτός ανέρχεται σε 200 
µε το πλειοψηφικό σύστηµα) και η κάθε περιφέρεια εκλέγει βουλευτές µε το αναλογικό 
σύστηµα. Προς το τέλος του Ιουνίου, ο κ. Zeman δήλωσε ότι αποδέχεται κατ’ αρχήν αυτό τον 
συµβιβασµό. Υπάρχουν όµως πολλά εµπόδια στην επίτευξη τέτοιας συµφωνίας. Τα κόµµατα 
διαφωνούν για το ποιο σύστηµα θα εφαρµόζεται για την αντιστοιχία ψήφων και εδρών. Το ODS 
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υποστηρίζει την µέθοδο imperiali, που ευνοεί τα µεγαλύτερα κόµµατα, ενώ το CSSD 
υποστηρίζει το πιο κλασσικό σύστηµα d’Ηondt. Η απόφαση για τη χρονική στιγµή της ψήφισης 
αυτής της νοµοθετικής ρύθµισης µπορεί να δώσει λαβή για προστριβές. Το CSSD ανέφερε µόνο 
ότι θα υποστηρίξει την ψήφιση νοµοθετικής ρύθµισης κατά την επόµενη εκλογική αναµέτρηση, 
που είναι προγραµµατισµένη για το 2002, φοβούµενο ότι το ODS δεν θα έχει πλέον κίνητρο για 
την υποστήριξη της σχετικής ρύθµισης, αν αυτή θεσπιστεί πριν από τις εκλογές. Το ODS έχει 
ζητήσει επίσπευση των διαδικασιών και δεν φαίνεται πρόθυµο να κάνει παραχωρήσεις σε αυτό 
το θέµα ούτε και στο περιεχόµενο της νοµοθετικής ρύθµισης. Ζητά επίσης να προσδιοριστεί ο 
αριθµός των εκλογικών περιφερειών στο σύνταγµα ώστε να αποτραπεί ενδεχόµενη αλλαγή 
συστήµατος από τις επόµενες κυβερνήσεις. 
 
Παρ’ όλο που η συµφωνία για την εκλογική µεταρρύθµιση δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, οι 
συζητήσεις µεταξύ του CSSD και του ODS έχουν προκαλέσει ανησυχίες στα µικρότερα 
κόµµατα του κοινοβουλίου, που συνειδητοποιούν ότι µπορεί να χάσουν όλες τις έδρες τους αν 
εφαρµοσθεί η τελευταία πρόταση – ανεξάρτητα από την εφαρµογή του συστήµατος imperiali ή 
του συστήµατος d’Hondt. Το θέµα φαίνεται ότι  απασχόλησε περισσότερο το KDU-CSL και την 
Φιλελεύθερη Ένωση, οι αρχηγοί των οποίων τάχθηκαν υπέρ µιας στενότερης συνεργασίας, τον 
Ιούνιο. Αυτή θα έχει µάλλον την µορφή συνασπισµού στις προσεχείς εκλογές, µε την συµµετοχή 
δύο κοµµάτων που βρίσκονται αυτή την στιγµή εκτός κοινοβουλίου: του ∆ηµοκρατικού 
Συνασπισµού Πολιτών (ODA) και της ∆ηµοκρατικής Ένωσης (DEU). Πλήρης συγχώνευση, 
ωστόσο, φαίνεται απίθανη. 
 
v) Η µειονότητα των τσιγγάνων (Ροµ) 
Η κατάσταση της κοινότητας των τσιγγάνων µέσα στην Τσεχική ∆ηµοκρατία αποτελεί ένα από 
τα σηµαντικά ζητήµατα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Στην 
τελευταία έκθεσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι η κατάσταση των τσιγγάνων δεν παρουσίασε 
καµία σηµαντική εξέλιξη το προηγούµενο έτος. Εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σε µεγάλο 
βαθµό από διακρίσεις, καθώς η προκατάληψη απέναντι στη µειονότητα αυτή παραµένει έντονη 
και η προστασία από την αστυνοµία και τη δικαιοσύνη είναι συχνά ανεπαρκής, καθώς και από 
κοινωνικό αποκλεισµό. Ένα παράδειγµα αυτών των τάσεων αποτελεί η πόλη Usti nad Labem, 
όπου οι τοπικές αρχές επέµειναν στην απόφασή τους του περασµένου έτους για την κατασκευή 
ενός τείχους που θα χώριζε τους τσιγγάνους από τους άλλους κατοίκους, σε ένα δρόµο της 
πόλης. Η κυβέρνηση έλαβε σαφή θέση κατά της κατασκευής του τείχους αυτού και, µέχρι τώρα, 
κατάφερε να αποτρέψει την κατασκευή του. Παρ’ όλα αυτά όµως, βάσει του συντάγµατος για 
θέµατα που αφορούν διαφωνίες µεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, η 
επόµενη απόφαση αναµένεται να  ληφθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων  που θα συζητήσει 
το θέµα τον Οκτώβριο.  
 
Η έκθεση εξέτασε την πρόοδο εφαρµογής του σχεδίου δράσης για την βελτίωση της θέσης των 
τσιγγάνων και συµπέρανε ότι έχει σηµειωθεί πρόοδος. Αναφέρει ότι πολλοί σύµβουλοι και 
βοηθοί από την µειονότητα Ροµ έχουν τοποθετηθεί σε υπουργεία, τοπικές αρχές και σχολεία. 
Επίσης οι τροποποιήσεις στην νοµοθεσία περί υπηκοότητας που ψηφίστηκαν τον Ιούλιο θα 
επιτρέψουν σε ένα µεγάλο αριθµό τσιγγάνων να λάβουν εκ νέου την Τσεχική υπηκοότητα. 
Μέτρα για την βελτίωση της προοπτικής απασχόλησης των τσιγγάνων αναµένονται µε το νέο 
εθνικό σχέδιο για την απασχόληση που υιοθετήθηκε τον Μάιο ακολουθούµενο από ένα δεύτερο 
πακέτο µέτρων τον Ιούνιο. Μια τροποποίηση του νόµου περί απασχόλησης περιλαµβάνει και µια 
διάταξη κατά των διακρίσεων. Η κυβέρνηση επιφόρτισε επίσης τα υπουργεία Παιδείας, 
Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης µε συγκεκριµένα καθήκοντα που αποσκοπούν στην εξάλειψη της 
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εξάπλωσης του ρατσισµού, του νεοφασισµού και των εξτρεµιστικών κινηµάτων. Τέλος, 
δηµιουργήθηκε µια οµάδα εµπειρογνωµόνων µε σκοπό την εκπόνηση ενός λεπτοµερούς σχεδίου 
µακροπρόθεσµης στρατηγικής για την ενσωµάτωση των τσιγγάνων µέχρι το τέλος του 1999. Η 
εκπροσώπηση των τσιγγάνων στην διυπουργική επιτροπή για τους τσιγγάνους αυξήθηκε από 6 
άτοµα σε 12. Η έκθεση κλείνει όµως, επισηµαίνοντας ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να έχουν 
επαρκή οικονοµική υποστήριξη και να επικεντρώνονται στην εφαρµογή σε τοπικό επίπεδο. 
 
Αµέσως µετά την δηµοσίευση της περιοδικής έκθεσης, η κατάσταση στο Usti nad Labem ήρθε 
για άλλη µια φορά στο διεθνές προσκήνιο. Στις 11 Οκτωβρίου, άρχισαν πάλι οι εργασίες 
κατασκευής του τείχους, σε αντίθεση µε τη βούληση της κυβέρνησης. Η περάτωση του τείχους 
καταδικάστηκε από τον πρόεδρο Havel, την ΕΕ και το Συµβούλιο της Ευρώπης. Η κυβέρνηση 
αγωνίζεται τώρα να επιλύσει σύντοµα το θέµα, καθώς αντιλαµβάνεται τις επιπτώσεις για την 
υπόληψη της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας. 
 
vi) Μονάδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Temelin 
Στις αρχές του Μαΐου, η κυβέρνηση έδωσε τη συγκατάθεσή της για την ολοκλήρωση των 
εργασιών κατασκευής της µονάδας παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Temelin στην νότια 
Βοηµία (δεύτερο τρίµηνο του 1999). Η κατασκευή είχε ξεκινήσει το 1983, αλλά οι 
καθυστερήσεις και οι αλλαγές στρατηγικής δεν είχαν επιτρέψει την περάτωσή του. Ένθερµος 
υποστηρικτής του έργου αυτού ήταν ο κ. Gregr, που απειλούσε µε παραίτηση σε περίπτωση 
εγκατάλειψης του έργου. Ωστόσο, ο υπουργός περιβάλλοντος, Milos Kuzvart είναι αντίθετος 
προς το έργο αυτό, ενώ ο κ. Mertlik τάχθηκε υπέρ της περάτωσης του σχεδίου, αλλά διαφώνησε 
µε κάποιες από τις προτάσεις του κ. Gregr. Πέραν της εσωτερικής διαµάχης, η απόφαση αυτή 
επέσυρε κριτική και από το εξωτερικό, κυρίως από την Αυστρία. Στις αρχές του Μαΐου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε ψήφισµά του επέκρινε την κίνηση αυτή, αλλά δεν έφθασε µέχρι του 
σηµείου να καλέσει την Τσεχική κυβέρνηση να σταµατήσει. Ο καγκελάριος της Αυστρίας, 
Victor Klima, δήλωσε ότι η απόφαση αυτή µπορεί να επηρεάσει την ένταξη της Τσεχικής 
∆ηµοκρατίας στην ΕΕ. 
 
 
III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
α) Σύνοψη 
Λόγω της πολιτικής κρίσης και αποτυχίας της οικονοµικής πολιτικής, ο ρυθµός ανάπτυξης  της 
οικονοµίας της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας παρουσίασε απότοµη πτώση το 1997, που εξελίχθηκε σε 
πλήρη ύφεση το περασµένο έτος,  µε µείωση του ΑΕγχΠ κατά 2,3% το 1998. Με εξαγωγές 
προϊόντων και υπηρεσιών της τάξεως του 64% του ΑΕγχΠ το περασµένο έτος, η σχετικά 
ανοιχτή Τσεχική οικονοµία εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις οικονοµικές συνθήκες που 
επικρατούν στην ΕΕ και ειδικότερα στην Γερµανία - βασικό αποδέκτη των εξαγωγών της. Η 
ύφεση αύξησε και το ποσοστό ανεργίας, που ανήλθε σε 9% τον  Αύγουστο, ποσοστό ρεκόρ για 
την µετακοµµουνιστική περίοδο, ενώ σε µερικές περιοχές το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ 
υψηλότερο. 
 
Η αύξηση του ΑΕγχΠ σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίµηνο του 1999 ανήλθε σε 0,3%, µετά από 
πέντε συνεχόµενα τρίµηνα µείωσης. Το πρώτο εξάµηνο, το ΑΕγχΠ µειώθηκε κατά 1,9%, σε 
σχέση µε την ίδια περίοδο του περασµένου έτους. Για το σύνολο του 1999, αναµένεται 
περαιτέρω συρρίκνωση του ΑΕγχΠ. 



 12 PE 167.335/rev.3 

β) Τρέχουσα κατάσταση 
i)  Οικονοµική ανάπτυξη 
Παρά την αναπάντεχη αύξηση που σηµειώθηκε το δεύτερο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, η 
οικονοµία της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας θα παρουσιάσει γενικά ύφεση το 1999. Το πραγµατικό 
ΑΕγχΠ σε ετήσια βάση αναµένεται να µειωθεί κατά 1,4% το 1999, που µαζί µε την υποχώρηση 
κατά  2,3% το 1998, θα αποτελούν το χαµηλότερο ρυθµό ανάπτυξης, από το 1993, έτος κατά το 
οποίο η χώρα χωρίστηκε από τη Σλοβακία. Μικρή ανάκαµψη αναµένεται το 2000. 
 
Συνοπτική πρόβλεψη 
(% αλλαγής σε ετήσια βάση εκτός αν υπάρχει διαφορετική ένδειξη) 

1997 (α) 1998 (α) 1999 (β) 2000 (β)
Πραγµατικό ΑΕγχΠ 0,3 -2,3 -1,4 1,0
Βιοµηχανική παραγωγή 4,5 3,1 -1,0 2,0
Ποσοστό ανεργίας (µ.όρ.%) 4,4 6,3 8,5 11,5
Πληθωρισµός τιµών καταναλωτή (µ.όρ.%) 8,5 10,7 2,3 4,6
Εξαγωγές αγαθών fob ($ εκατ.) 22,737 26,358 28,230 31,694
Εισαγωγές αγαθών fob ($ εκατ.) -27,325 -28,939 -31,034 -35,252
Εµπορικό ισοζύγιο ($ εκατ.) -4,588 -2,581 -2,804 -3,558
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ($ εκατ.) -3,272 -1,047 -1,219 -1,882
% ΑΕγχΠ -6,2 -1,9 -2,4 -3,4
Συνολικό εξ. χρέος (τελ.-έτους $δις) 21,5 24,6 23,7 25,1

(α) πραγµατικό  (β) προβλέψεις 
 
ii) Καταναλωτική ζήτηση 
Μετά από µια σηµαντική πτώση της καταναλωτικής κίνησης το 1998, η εγχώρια ζήτηση έδειξε 
σηµάδια ανάκαµψης, καταγράφοντας συνεχή αύξηση των λιανικών πωλήσεων από τον Μάρτιο 
του 1999, µε µέσο όρο 2,1% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου. Αυτό οφείλεται εν µέρει στο 
θετικό αποτέλεσµα της πραγµατικής αύξησης των µισθών κατά το πρώτο ήµισυ του έτους, η 
οποία οφείλεται στο γεγονός ότι ο πληθωρισµός ήταν µικρότερος του αναµενόµενου. Τον 
Αύγουστο, οι τιµές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση, από 1,1% τον Ιούλιο. 
Όµως, οι µέχρι τώρα ενδείξεις ανάκαµψης της καταναλωτικής ζήτησης δεν είναι σαφείς ούτε 
σταθερές τόσο ώστε να αναµένεται µεγαλύτερη οικονοµική ανάκαµψη στο δεύτερο ήµισυ του 
έτους. 
 
iii) Βιοµηχανικές πωλήσεις  
Ενώ παρατηρήθηκε βελτίωση των λιανικών πωλήσεων, έστω και µικρή, συνεχίστηκε η πτώση 
των πωλήσεων στο βιοµηχανικό και κατασκευαστικό τοµέα κατά το πρώτο εξάµηνο του 1999. 
Οι βιοµηχανικές πωλήσεις µειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάµηνο του 
τρέχοντος έτους, φθάνοντας τον Ιούνιο το –1,1%. Οι πωλήσεις στον κατασκευαστικό τοµέα 
µειώθηκαν κατά 7,8% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάµηνο, ενώ η µείωση τον Ιούνιο έφθασε 
το 5,6%. Ενώ η µείωση των πωλήσεων του βιοµηχανικού τοµέα αποτελεί σαφή ένδειξη των 
προβληµάτων που συνεχίζει να αντιµετωπίζει η οικονοµία, είναι δύσκολο να ερµηνευθεί η 
µακροχρόνια µεγάλη ύφεση που παρουσιάζει ο κατασκευαστικός τοµέας. Φαίνεται πως οι 
τοπικές κατασκευαστικές εταιρίες εµφανίζουν δραστηριότητα µικρότερη από την πραγµατική 
για να αποφύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και να αποκρύψουν την παράνοµη απασχόληση 
εργατών από το εξωτερικό-κυρίως από την Ουκρανία. 
iv) Ανεργία  
Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε ποσοστό 9% τον Αύγουστο, σε σχέση µε το 8,8% του Ιουλίου 
και το 6,4% του Αυγούστου του προηγούµενου έτους. Με τη συνεχιζόµενη αναδιάρθρωση των 
παραδοσιακών  βιοµηχανικών εταιριών της Τσεχίας, ειδικότερα στον χηµικό, κατασκευαστικό 
και µεταλλουργικό τοµέα, το ποσοστό ανεργίας αναµένεται να ξεπεράσει το 10% µέχρι το τέλος 
του έτους και να ανέλθει στο 11-12% το 2000. 
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v) Βιοµηχανική ανασυγκρότηση 
Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να βιάζεται να εφαρµόσει τη στρατηγική ανασυγκρότησης των 
βιοµηχανικών επιχειρήσεων, για την οποία είχε συναφθεί µια κατ’ αρχήν συµφωνία τον Απρίλιο. 
Το σχέδιο είχε ως στόχο να στηρίξει επιχειρήσεις που έχουν ουσιαστικά παραλύσει λόγω 
αδυναµίας αποπληρωµής των τραπεζικών δανείων και που συνήθως αδυνατούν να βρουν πόρους 
για επενδύσεις κεφαλαίου ή ακόµα και για κεφάλαιο κίνησης. Βασίζεται στην εµπειρία από τις 
οικονοµίες άλλων χωρών της κεντρικής Ευρώπης και της Ασίας και εκπονήθηκε κατόπιν 
συζητήσεων µε εµπειρογνώµονες της Παγκόσµιας Τράπεζας. ∆όθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην 
εναρµόνιση του σχεδίου αυτού µε την πολιτική ανταγωνισµού της ΕΕ. 
 
Ένας νέος οργανισµός ανασυγκρότησης θα επενδύει σε επιχειρήσεις που πληρούν τουλάχιστον 
τρία κριτήρια από τα εξής τέσσερα: απασχόληση άνω των 2.000 εργαζόµενων, πιθανότητα 
υψηλού πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος για την Τσεχική οικονοµία, όπως αυτό θα 
διαφαίνεται από τον όγκο αγορών από άλλες τσεχικές επιχειρήσεις, υψηλή συσσώρευση χρέους 
από τσεχικές τράπεζες στις οποίες είναι σηµαντική η κρατική συµµετοχή και κέρδη 
εκµετάλλευσης κατά την τελευταία λογιστική περίοδο. Για να διασφαλισθεί ότι οι επιλογές θα 
γίνουν χωρίς πολιτική πίεση και παρασκηνιακές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, ο 
οργανισµός ανασυγκρότησης θα είναι κεφαλαιουχική εταιρία, χωρίς να ελέγχεται άµεσα από την 
κυβέρνηση. Οι τράπεζες µε εκκρεµείς πιστώσεις προς τον τοµέα των επιχειρήσεων θα είναι 
µέτοχοι σ’ αυτό τον οργανισµό και το κράτος θα κατέχει πιθανώς µόνο ένα µικρό αριθµό 
µετοχών. Ρόλο-κλειδί στη διοίκηση του οργανισµού αυτού θα έχει µια τράπεζα επενδύσεων 
διεθνούς κύρους.  
 
vi) Άµεσες ξένες επενδύσεις  
Η εισροή άµεσων ξένων επενδύσεων συνεχίστηκε το πρώτο εξάµηνο του 1999, φθάνοντας το 
ποσό του $1,3 δις. Οι συνολικές επενδύσεις για το πρώτο εξάµηνο του έτους δεν περιλαµβάνουν 
το $ 1,2 δις που προέκυψε από την εξαγορά της τράπεζας Ceskoslovenska Obchodni  από την 
τράπεζα ΚΒC µε έδρα το Βέλγιο, που αναµένεται ότι θα είναι και η µεγαλύτερη άµεση επένδυση 
για το συγκεκριµένο έτος. Αναµένεται η συνέχιση εισροής σηµαντικών άµεσων ξένων 
επενδύσεων και κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους και εκτιµάται ότι το σύνολο των 
επενδύσεων αυτών για το 1999 θα ανέλθει στο ποσό των $ 4,0 δις, ποσό πολύ µεγαλύτερο από 
τα $ 2,5 δις του 1998, που αντιπροσωπεύει τη µεγαλύτερη ετήσια εισροή κεφαλαίου στην 
ιστορία της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας. 
 
vii) Εµπορικές συναλλαγές 
Η Τσεχική ∆ηµοκρατία παρουσίασε  έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου ύψους $ 2,6 δις το 1998, 
σηµαντική βελτίωση από το 1997 (-$4,6 δις), καθώς η εντυπωσιακή συρρίκνωση των 
καταναλωτικών δαπανών και επενδύσεων συγκράτησε τις εισαγωγές. Οι µεταβολές στις διεθνείς 
τιµές των βασικών προϊόντων και ειδικότερα η µείωση της τιµής του πετρελαίου, βελτίωσαν 
τους όρους εµπορικών συναλλαγών της χώρας. Το 1999, το έλλειµµα εξωτερικού εµπορίου ήταν 
$733 εκατ. για το πρώτο εξάµηνο, σε σύγκριση µε $1,1 δις κατά την ίδια περίοδο το 1998. 
Επειδή η τιµή του πετρελαίου ανέκαµψε το 1999, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου 
ενδέχεται να µη µειωθεί το 1999. Με την αναµενόµενη αύξηση των δραστηριοτήτων το 2000, το 
χάσµα θα µεγαλώσει και πάλι.  
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Το 1998, ο µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος ήταν η Γερµανία, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 
38,5% των εξαγωγών και 34,4% των εισαγωγών, µε δεύτερη την Σλοβακία (10,6% και 7,2%) 
και την Αυστρία (6,3% και 5,9%) 
 
 
IV. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 
 
α. Επιτροπή  
Στις 13 Οκτωβρίου του 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε την δεύτερη περιοδική έκθεση 
σχετικά µε την πορεία προς την προσχώρηση. Η Επιτροπή κατέληγε πως η Τσεχική ∆ηµοκρατία 
πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Περαιτέρω προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν 
για τη µεταρρύθµιση του δικαστικού κλάδου και τη βελτίωση της θέσης των τσιγγάνων µε την 
εφαρµογή µιας επαρκώς χρηµατοδοτούµενης πολιτικής και την προσπάθεια καταπολέµησης των 
διακρίσεων στην κοινωνία. Προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στην ανάπτυξη αποτελεσµατικής 
πολιτικής για την καταπολέµηση του οικονοµικού εγκλήµατος και της διαφθοράς.  
 
Η Τσεχική ∆ηµοκρατία µπορεί να θεωρηθεί ως µια λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς. Θα 
µπορέσει να αντεπεξέλθει στις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς στο 
εσωτερικό της Ένωσης µεσοπρόθεσµα, υπό τον όρο ότι η κυβέρνηση θα επιταχύνει τη εφαρµογή 
νοµικών και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. 
 
Παρά την αυξανόµενη οικονοµική ύφεση, σηµειώθηκαν κάποιες θετικές µακροοικονοµικές 
εξελίξεις, µεταξύ των οποίων και η µείωση του εξωτερικού ελλείµµατος καθώς και η µείωση 
του πληθωρισµού. Κάποια πρόοδος σηµειώθηκε επίσης στην ιδιωτικοποίηση των τραπεζών και 
στα µέτρα αντιµετώπισης των επισφαλών δανείων. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 
επιτάχυνση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης, την συνέχιση της  
απελευθέρωσης των τιµών και την βελτίωση του νοµικού πλαισίου για τις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στην επιβολή του νόµου και στην 
βελτίωση της διοίκησης των εταιριών. Επείγοντα µέτρα πρέπει να ληφθούν για την 
αναδιάρθρωση και βελτίωση της διαφάνειας στο δηµοσιονοµικό τοµέα, ώστε να διασφαλισθεί η 
βιωσιµότητά του. 
 
Ο ρυθµός της προσέγγισης της νοµοθεσίας στην Τσεχική ∆ηµοκρατία δεν προωθήθηκε 
σηµαντικά και παρατηρείται άνιση πρόοδος στους διάφορους τοµείς. Η προσέγγιση και η 
αποτελεσµατική εφαρµογή των νόµων έχει  προχωρήσει πολύ στον τοµέα της τυποποίησης και 
πιστοποίησης, αν και χρειάζεται ολοκλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου µέσω τροποποιήσεων 
της ισχύουσας νοµοθεσίας πλαισίου, της τοµεακής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας για την 
ευθύνη των προϊόντων. Παρατηρήθηκε περαιτέρω πρόοδος στην απελευθέρωση της 
κεφαλαιαγοράς µε την τροποποίηση του νόµου για το συνάλλαγµα και στον τραπεζικό και 
ασφαλιστικό τοµέα. Το υψηλό επίπεδο προσέγγισης που έχει επιτευχθεί στον τελωνειακό τοµέα 
και στη νοµοθεσία για τον έλεγχο στα σύνορα (εµπορεύµατα µε παραποίηση σήµατος και 
αναπαραχθέντα χωρίς άδεια) σε συνδυασµό µε την συνεχή προσπάθεια για αναβάθµιση των 
συστηµάτων πληροφορικής, καταδεικνύει ότι δίδεται η δέουσα προσοχή για την αποτελεσµατική 
επιβολή των νόµων. Συνεχείς προσπάθειες καταβάλλονται για την δηµιουργία απαραίτητης 
υποδοµής για την εφαρµογή περιφερειακής και διαρθρωτικής πολιτικής. Είναι σηµαντικό να 
ολοκληρωθεί αυτό το νοµικό πλαίσιο και να ενισχυθούν οι διοικητικές δυνατότητες, ώστε να 
διατηρηθεί η δυναµική σ’ αυτό τον τοµέα. 
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Σε άλλους βασικούς τοµείς της εγχώριας αγοράς, όπως η πνευµατική ιδιοκτησία, οι δηµόσιες 
συµβάσεις, η προστασία των δεδοµένων, οι ασφάλειες, το αντιµονοπωλιακό καθεστώς, οι 
κρατικές ενισχύσεις και ο ΦΠΑ/ειδικός φόρος κατανάλωσης, έχει επιτευχθεί µια εν µέρει 
προσέγγιση αλλά καµία ή ελάχιστη προσπάθεια δεν έχει γίνει για την ολοκλήρωση της 
προσέγγισης. Αν και έχουν γίνει προκαταρκτικές εργασίες, το νοµικό πλαίσιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις δεν έχει ολοκληρωθεί και τα µέσα σ’ αυτό τον τοµέα είναι ανεπαρκή για να 
διασφαλίσουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. ∆εν έχει 
καταβληθεί καµία προσπάθεια προσέγγισης της νοµοθεσίας στον οπτικοακουστικό τοµέα. 
Υιοθετήθηκε µια γενική πολιτική για το περιβάλλον, επικυρώθηκαν κάποιες συµβάσεις και 
ψηφίστηκε ένας περιορισµένος αριθµός νόµων. Ουσιαστικό όµως νοµοθετικό πλαίσιο δεν έχει 
θεσπιστεί και δεν έχει εκπονηθεί σχέδιο εφαρµογής µε προγραµµατισµό επενδύσεων. Μέχρι να 
υιοθετηθεί µια πολιτική µε µεγαλύτερη συνοχή, υπάρχει κίνδυνος αποσπασµατικής προσέγγισης. 
Η προσέγγιση στον τοµέα µεταφορών, εκτός του τοµέα αεροµεταφορών, δεν έχει σηµειώσει 
καµία πρόοδο. Ο ρυθµός προσέγγισης στον τοµέα της γεωργίας, και της πολιτικής στον τοµέα 
της κτηνιατρικής και φυτοπαθολογίας είναι πολύ αργός. Καµία πρόοδος δεν έχει σηµειωθεί 
στους τοµείς της εργατικής νοµοθεσίας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ο τοµέας 
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, µε εξαίρεση την ψήφιση κάποιων νόµων για 
τα ναρκωτικά, έχει παραµείνει στάσιµος. Σε γενικές γραµµές, ο ρυθµός προσέγγισης χρειάζεται 
ουσιαστικότερη δραστηριοποίηση σε όλους τους τοµείς.  
 
Η Τσεχική ∆ηµοκρατία έχει κάνει δειλά βήµατα προς την µεταρρύθµιση της δηµόσιας 
διοίκησης. Η κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα ένα πρόγραµµα για τη συνολική µεταρρύθµιση του 
δικαστικού κλάδου, το οποίο αφορά τρέχοντα προβλήµατα, όπως οι κενές θέσεις, η έλλειψη 
εξειδίκευσης των δικαστών, η έλλειψη εξοπλισµού και η ανεπαρκής κατάρτιση. Υπάρχει 
ανάπτυξη σε ορισµένους τοµείς του κεκτηµένου της εσωτερικής αγοράς και έχει σηµειωθεί 
πρόοδος στην ενίσχυση της δυνατότητας επίβλεψης των τραπεζών και των οικονοµικών 
υπηρεσιών. Απαιτείται στήριξη της δυνατότητας ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και πρέπει 
να δηµιουργηθούν ανεξάρτητοι φορείς για την προστασία των δεδοµένων και των 
τηλεπικοινωνιών. Ενώ οι διοικητικές αρχές του κτηνιατρικού και φυτοϋγειονοµικού τοµέα έχουν 
ενισχυθεί για να πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ, ελάχιστη πρόοδος έχει σηµειωθεί στην 
δηµιουργία της απαιτούµενης υποδοµής για την εφαρµογή της κοινής γεωργικής πολιτικής. 
Χρειάζεται ενίσχυση της προσπάθειας για τη γενική µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης και 
συνέχιση της επικέντρωσης της προσοχής στο έργο διαχείρισης των συνόρων, στην επιβολή της 
νοµοθεσίας για το περιβάλλον και στη βελτίωση των δυνατοτήτων εσωτερικού  
χρηµατοπιστωτικού ελέγχου. Οι πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος και της διαφθοράς πρέπει επίσης να ενισχυθούν.  
 
Η πορεία της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας προς την εκπλήρωση των βραχυπρόθεσµων 
προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης προσχώρησης δεν είναι ικανοποιητική, παρά τις 
προσπάθειες της κυβέρνησης να εκπονήσει και να θεσπίσει τη σχετική νοµοθεσία. Η απόσταση 
µεταξύ των προθέσεων της πολιτικής της κυβέρνησης και της υλοποίησης µπορεί να εξηγηθεί 
από την διάρκεια των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, τη θέση µειοψηφίας της κυβέρνησης και 
το γεγονός ότι δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή σε ορισµένους τοµείς προτεραιότητας αυτής 
της πολιτικής από προηγούµενες κυβερνήσεις. 
  
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείµενο της γνώµης της Επιτροπής στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/czech/rep 10 99/aa.htm 
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Περισσότερες πληρoφoρίες σχετικά µε τη γνώµη της Επιτρoπής για την αίτηση πρoσχώρησης 
της Τσεχικής ∆ηµoκρατίας υπάρχoυν στην πρoηγoύµενη έκδoση τoυ παρόντoς σηµειώµατoς, 
έγγραφo PE 167.335/αναθ. 1. Λεπτoµέρειες σχετικά µε την εταιρική σχέση πρoσχώρησης 
διατίθενται επίσης στo εν λόγω έγγραφo. Λεπτοµέρειες για την πρώτη περιοδική έκθεση της 
Επιτροπής υπάρχουν στο έγγραφο 167.335/αναθ. 2 
 
β) Ευρωπαϊκό Κoινoβoύλιo 
 
Όταν τo Κoινoβoύλιo πρoετoίµαζε τη γνώµη τoυ σχετικά µε την Ατζέντα 2000 της Επιτρoπής 
και τις γνωµoδoτήσεις για τις αιτήσεις ένταξης, η άπoψη τoυ Σώµατoς ήταν ότι η διαδικασία 
διεύρυνσης πρέπει να περιλάβει όσo τo δυνατόν περισσότερoυς υπoψηφίoυς. Στις 4 ∆εκεµβρίoυ 
1997, τo Κoινoβoύλιo υιoθέτησε "Ψήφισµα για την Ανακoίνωση της Επιτρoπής "Ατζέντα 2000 - 
Για µια ισχυρότερη και ευρύτερη Ένωση"" (C4-0371/97). Τo ψήφισµα αναφέρει ότι τo 
Κoινoβoύλιo  "πιστεύει ότι πρέπει να αρχίσoυν εντατικές διαπραγµατεύσεις σε µεµoνωµένη 
βάση µε τις χώρες πoυ έχoυν σηµειώσει τη µεγαλύτερη πρόoδo και - παρόλo πoυ σηµειώνει 
oρισµένες πραγµατικές ανακρίβειες - υπoστηρίζει τις αξιoλoγήσεις της Επιτρoπής για τo πoιές 
είναι σήµερα αυτές oι χώρες". Ειδικά όσoν αφoρά την Τσεχική ∆ηµoκρατία, τo ψήφισµα "καλεί 
τις τσεχικές αρχές να βελτιώσoυν oυσιαστικά τη λειτoυργία τoυ νoµικoύ συστήµατoς, ιδίως µε 
στόχo να εγγυάται δίκαιη δίκη σε απoδεκτό χρoνικό διάστηµα και να χαράξoυν σύντoµα 
σφαιρική πoλιτική µε στόχo την απoφυγή κάθε είδoυς διάκρισης ή περιθωριoπoίησης της 
µειoνότητας Ρoµ". Επίσης, "έχει τη γνώµη ότι η πρoενταξιακή στρατηγική πρoσφέρει µια καλή 
ευκαιρία στην Τσεχική ∆ηµoκρατία να πρoβεί στoν απαραίτητo εκσυγχρoνισµό της κρατικής 
διoίκησης, αναµoρφώνoντάς την µε βάση την πoιότητα και την απoτελεσµατικότητα και να 
πρoβεί σε εκείνες τις oικoνoµικές µεταρρυθµίσεις πoυ είναι συµβατές τόσo µε τη λειτoυργία της 
εσωτερικής αγoράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. εθνική τραπεζική και χρηµατoπιστωτική 
δoµή), όσo και µε τo ευρωπαϊκό κoινωνικό µoντέλo τo oπoίo επιτρέπει ισχυρά µέτρα για την 
καταπoλέµηση της ανεργίας και τη διατήρηση κoινωνικoύ κράτoυς πoυ να καλύπτει τις ανάγκες 
τoυ πληθυσµoύ." 
 
Τo Κoινoβoύλιo υπoγράµµισε επίσης τη σηµασία της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης (στην oπoία έχoυν 
κληθεί oι 11 υπoψήφιες ΧΚΑΕ και η Τoυρκία) θεωρώντας την "oυσιώδες µέσo πoλιτικής 
συνεργασίας". 
 
γ) Συµβoύλιo Υπoυργών 
 
Στη Μαδρίτη, τo Συµβoύλιo συµφώνησε ότι oι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Κύπρo και 
τη Μάλτα θα άρχιζαν έξι µήνες µετά την oλoκλήρωση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης (∆∆). 
∆ήλωσε επίσης ότι θα λάβει τις αναγκαίες απoφάσεις για την έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγµατεύσεων µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατoλικής Ευρώπης υπό τo φως της 
έκβασης της ∆∆. Εξέφρασε την ελπίδα ότι "τo πρoκαταρκτικό στάδιo των διαπραγµατεύσεων θα 
συµπέσει µε την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε την Κύπρo και τη Μάλτα". Στo Συµβoύλιo 
της Φλωρεντίας, η δέσµευση ενισχύθηκε µε την επιβεβαίωση  oτι oι διαπραγµατεύσεις µε τις 
χώρες της κεντρικής και ανατoλικής Ευρώπης θα αρχίσoυν συγχρόνως µε τις διαπραγµατεύσεις 
µε την Κύπρo και τη Μάλτα, δηλ. έξι µήνες µετά  τo πέρας της ∆∆. 
 
Η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη oλoκληρώθηκε στo Άµστερνταµ τoν Ioύνιo 1997, γεγoνός πoυ 
άνoιξε τo δρόµo για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων εντός έξι µηνών, σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα της Μαδρίτης. Στo Λoυξεµβoύργo, τo ∆εκέµβριo 1997, τo Συµβoύλιo 
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απoφάσισε "να εγκαινιάσει διαδικασία ένταξης η oπoία να περιλάβει τις δέκα υπoψήφιες χώρες 
της κεντρικής και ανατoλικής Ευρώπης και την Κύπρo". Επιπλέoν, τo Συµβoύλιo "απoφάσισε να 
συγκαλέσει διµερείς διακυβερνητικές διασκέψεις την άνoιξη 1998 για την έναρξη 
διαπραγµατεύσεων µε την Κύπρo, την Ουγγαρία, τoν Πoλωνία, την Εσθoνία, την Τσεχική 
∆ηµoκρατία και τη Σλoβενία σχετικά µε τις πρoϋπoθέσεις εισδoχής τoυς στην Ένωση και τις 
συνακόλoυθες πρoσαρµoγές της Συνθήκης". 
 
 
 

*   *   * 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε  απευθυνθείτε: 
Adam ISAACS, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γ∆ IV, Βρυξέλλες 
Service for International Cooperation, Analysis and Documentary Research 
Tηλ: (32) 2 284 3072 / Φαξ: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Για πληροφορίες στον  οικονοµικό τοµέα , παρακαλούµε απευθυνθείτε: 
John WITTENBERG, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γ∆ IV, Λουξεµβούργο 
Division for International and Constitutional Affairs 
Tηλ: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Πρόεδρος        Vaclav HAVEL 
(Ορκίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1998 για δεύτερη πενταετή θητεία) 
 
ΣΟΣΙΑΛ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Ορκίστηκε στις 22 Ιουλίου 1998) 
Σηµείωση : Όλα τα µέλη ανήκουν στο Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα (CSSD) εκτός από τον 
Υπουργό ∆ικαιοσύνης Οtakar Motejl που είναι ανεξάρτητος. 
 
Πρωθυπουργός (∆ιορίστηκε στις 17 Ιουλίου 1998)  Milos ZEMAN 
Aντιπρόεδρος της κυβέρνησης για την νοµοθεσία  Pavel RYCHETSKY 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για την οικον. πολιτική Pavel MERTLIK 
(και Υπουργός Οικονοµικών) 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για θέµατα  
εξωτερικής πολιτικής και άµυνας    Egon LANSKY 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης       Vladimir SPIDLA 
(και Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας) 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΙ: 
Γεωργίας       Jan FENCL 
Πολιτισµού       Pavel DOSTAL 
Άµυνας       Vladimir VETCHY 
Παιδείας       Eduard ZEMAN 
Περιβάλλοντος      Milos KUZVART 
Oικονοµικών (βλέπε Αντιπρόεδρος) 
Εξωτερικών       Jan KAVAN 
Υγείας        Ιvan DAVID 
Βιοµηχανίας & Εµπορίου      Miroslav GREGR 
Εσωτερικών       Vaclav GRULICH 
∆ικαιοσύνης       Otakar MOTEJL 
Eργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας    (βλέπε Αντιπρόεδρος) 
Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου    Jaroslav BASTA 
Περιφερειακής Ανάπτυξης     Jaromir CISAR 
Μεταφορών       Antonin PELTRAM 
 
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου     Vaclav KLAUS (ODS) 
 
Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας    Josef TOSOVSKY 
 


