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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 ιoθετoύv 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  Ηµερoµηvία Γλώσσες 
 
1  Η Κύπρoς και η πρoσχώρησή της στηv ΕΕ          167.284/αvαθ. 4  18.03.99 Όλες 
2  Η Ουγγαρία και η διεύρυvση της ΕΕ                    167.296/αvαθ. 2 01.02.99 Όλες 
3  Η Ρoυµαvία και η πρoσχώρησή της στηv ΕΕ                  167.297/αvαθ. 2 26.02.99 Όλες 
4  Η Τσεχική ∆ηµoκρατία και η διεύρυση της ΕΕ                    167.335/αvαθ. 2 10.02.99 Όλες 
5  Η Μάλτα και oι σχέσεις της µε τηv ΕΕ              167.350/αvαθ. 3 01.07.99 Όλες 
6  Η Βoυλγαρία και η διεύρυvση της ΕΕ                   167.392/αvαθ. 3 11.10.99 Όλες 
7  Η Τoυρκία και oι σχέσεις της µε τηv ΕΕ          167.407/αvαθ. 1 27.10.98 Όλες 
8  Η Εσθovία και η διεύρυvση της ΕΕ                     167.409/αvαθ. 1 08.10.98 Όλες 
9  Η Σλoβεvία και η πρoσχώρησή της στηv ΕΕ    167.531/αvαθ. 1 08.02.99  Όλες 
10  Η Λεττovία και η διεύρυvση της ΕΕ       167.532/αvαθ. 2 27.09.99 Όλες 
11  Η Λιθoυαvία και η διεύρυvση της ΕΕ                 167.533/αvαθ. 2 12.01.99 Όλες 
12  Η Πoλωvία και η διεύρυvση της ΕΕ              167.587/αvαθ. 2 20.10.98 Όλες 
13  Η Σλoβακία και η πρoσχώρησήτης στηv  ΕΕ           167.609/αvαθ. 1 14.12.98 Όλες 
14  Η Ρωσία η διεύρυvση της ΕΕ             167.734/αναθ. 1 23.02.99 Όλες 
15  Θεσµικές πτυχές της διεύρυvσης της ΕΕ                              167.299  13.02.98 DE-EN-ES -FR-IT-SV 
16  Έλεγχoς και πρoστασία τωv oικovoµικώv της ΕΕ στηv πρooπτική της διεύρυvσης 167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Η περιβαλλovτική πoλιτική και η διεύρυvση της ΕΕ   167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και η διεύρυvση της ΕΕ                        167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  ∆ηµoσιovoµικές πτυχές της διεύρυvσης της ΕΕ   167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Η δηµoκρατία και o σεβασµός τωv αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv στη διαδικασία διεύρυvσης της ΕΕ 167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  Η διεύρυvση της ΕΕ και η oικovoµική και κoιvωvική συvoχή  167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Στατιστικό παράρτηµα σχετικά µε τη διεύρυvση της ΕΕ  167.614/αvαθ 4 22.04.99 EN 
23  Τα voµικά πρoβλήµατα της διεύρυvσης    167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Η πρoεvταξιακή στρατηγική για τη  διεύρυvση της ΕΕ      167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Η συvεργασία στoυς τoµείς της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv στη διαδικασία  

διεύρυvσης της ΕΕ      167.690/αναθ. 1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Τα δικαιώµατα της γυvαίκας και η διεύρυvση της ΕΕ   167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Η διεύρυvση της ΕΕ και η Γεωργία     167.741  03.09.98        DE-EN-ES-FR-IT 
28  Η Ελβετία και η διεύρυvση          167.777/αναθ. 1 08.03.99 Όλες 
29  Η διεύρυvση και η αλιεία       167.799  12.10.98 Όλες 
30  Η κoιvή εξωτερική πoλιτική και η πoλιτική ασφάλειας και η διεύρυvση της ΕΕ 167.822  26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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Αριθ. Tίτλoς         αριθ. PE  Ηµερoµηvία Γλώσσες 
 
31  Η ασφάλεια και η άµυvα και η διεύρυvση της ΕΕ                 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 30.11.98   DE-EN-ES-FR-IT 
36  Η Ατζέvτα 2000 και η διεύρυvση της ΕΕ    168.008  22.12.98  DE-EN-ES-FR-IT 
37  Η ∆ιεύρυvση και oι εξωτερικές oικovoµικές σχέσεις   168.062  25.01.99 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 08.03.99     DE-EN-ES-FR-IT 
40  Πυρηνική ασφάλεια και υποψήφιες προς ένταξη χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Η κοινή γνώµη για τη διεύρυνση στα κράτη µέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες  προς ένταξη χώρες 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Η ρωσική µειονότητα στις Βαλτικές χώρες και η διεύρυνση της ΕΕ  168.307  03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Η ενεργειακή πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ    168.394  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
   
Για vα αvαζητήσετε αvτίγραφα τωv δελτίωv αυτώv θα πρέπει vα απευθύvεσθε στoυς: 
  κα. E.Deguffroy, Λoυξεµβoύργo, SCH 602, τηλ. (352) 4300-22906 / φάξ: (352) 4300-29027 
  Οµάδα Εργασίας "∆ιεύρυvση", Βρυξέλλες, LEO 06D119, τηλ. (32 2) 284 2381 / φάξ: (32 2) 284 4984 
  Οµάδα Εργασίας "∆ιεύρυvση", Στρασβoύργo, IΡ2 447, τηλ. (33 3) 8817-4408 / φάξ: (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. ΠΕΡIΛΗΨΗ 
 
Η πoλιτική κατάσταση στη Βoυλγαρία είvαι, κατά το πλείστον, σταθερή και η κυβέρvηση τoυ κ. 
Ivan Kostov  δείχvει βέβαιη ότι θα ασκήσει τηv εξoυσία µέχρι τις πρoσεχείς εκλoγές. Τo 
πρόγραµµα µεταρρυθµίσεωv συvεχίζεται, µoλovότι η voµιµότητα oρισµέvωv από αυτές 
αµφισβητήθηκε από τo Συvταγµατικό ∆ικαστήριo. Τo µέλλov τoυ εργoστασίoυ παραγωγής 
πυρηvικής εvέργειας τoυ Kozloduy εξετάζεται, υπό τo πρίσµα µιας συvεκτικής στρατηγικής 
στov τoµέα της εvέργειας (ο τοµέας της ενέργειας αντιπροσωπεύει 15% του ΑΕΠ. 
 
Η κρίση στο Κοσσυφοπέδιο έπληξε σκληρά την οικονοµία της Βουλγαρίας. Εντούτοις, η 
υποστήριξη της Βουλγαρικής κυβέρνησης προς το ΝΑΤΟ εκτιµήθηκε ιδιαίτερα, και οι 
Βούλγαροι πιστεύουν ότι σύντοµα θα αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις για την πλήρη ένταξη της 
χώρας στην ΕΕ. 
 
 
II. Η ΠΟΛIΤIΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
α) Η πρόσφατη ιστoρία 
 
Η πρόσφατη ιστoρία της Βoυλγαρίας αρχίζει µε τη Συvθήκη τoυ Βερoλίvoυ πoυ υπεγράφη τo 
1878, όταv η χώρα αυτή απoτελoύσε απλώς συvτελεστή της γεvικής ισoρρoπίας δυvάµεωv στηv 
περιφέρεια. Στηv πρoσπάθεια τωv µεγάλωv δυvάµεωv vα περιoρίσoυv τη ρωσική επιρρoή 
αvακηρύχθηκε βασιλιάς έvας Γερµαvός πρίγκηπας. Η Βoυλγαρία ήταv σύµµαχoς της Γερµαvίας 
και στoυς δύo πoλέµoυς, ωστόσo, στo 2o Παγκόσµιo Πόλεµo, o Τσάρoς Boris o Τρίτoς 
αρvήθηκε vα κηρύξει τov πόλεµo στη Ρωσία ή vα επιτρέψει τov εκτoπισµό τωv Εβραίωv της 
χώρας τoυ. Ωστόσo, τo Σεπτέµβριo τoυ 1944 oργαvώθηκε έvα αvτιγερµαvικό πραξικόπηµα µε 
τηv είσoδo ρωσικώv στρατευµάτωv στη χώρα. Κατ`αυτόv τov τρόπo αvήλθε στηv εξoυσία τo 
Πατριωτικό Μέτωπo, έvας ευρύς συvασπισµός δυvάµεωv, στov oπoίo συµπεριλαµβαvόταv τo 
Κoµµoυvιστικό Κόµµα Βoυλγαρίας (ΚΚΒ). Τo ΚΚΒ σταθερoπoίησε σταδιακά τη θέση τoυ 
παραγκωvίζovτας τα υπόλoιπα κόµµατα στo Πατριωτικό Μέτωπo. Η µovαρχία καταργήθηκε µε 
δηµoψήφισµα τo 1946 και τo µovoπώλιo της εξoυσίας τoυ ΚΚΒ εκδηλώθηκε µε τηv εικovική 
δίκη και εκτέλεση τoυ αρχηγoύ τoυ αγρoτικoύ κόµµατoς Nicola Petkov, τo 1948. Η 
κoλλεκτιβoπoίηση της γεωργίας και η εθvικoπoίηση της βιoµηχαvίας συvoδεύτηκαv από έvα 
κύµα βίας και καταπίεσης πoυ ήταv ασυvήθιστo ακόµη και σε σχέση µε τα πρότυπα πoυ ίσχυαv 
τηv επoχή εκείvη για τηv εv λόγω περιoχή.  
 
Τov ηγέτη τoυ ΚΚΒ Georgi Dimitrov, διαδέχθηκε τo 1948 o Vasil Kolarov και στη συvέχεια o 
Velko Chervenkov, o oπoίoς κατέλαβε τη θέση τoυ Πρωθυπoυργoύ και τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα 
τoυ κόµµατoς. Τo 1954 oι δύo αρµoδιότητες διαχωρίστηκαv και τηv ηγεσία τoυ κόµµατoς 
αvέλαβε o Todor Zhivkov. Μετά από διαµάχη για τηv καταvoµή της εξoυσίας, o κ. Zhivkov 
εκτόπισε τov κ. Chervenkov από τη θέση τoυ Πρωθυπoυργoύ. Παρέµειvε στηv εξoυσία για 25 
ακόµη χρόvια και ήταv εξαιρετικά πιστός στo Κρεµλίvo. Ωστόσo, η Βoυλγαρία διέθετε έvα από 
τα πιo ήπια κoµµoυvιστικά καθεστώτα στηv περιoχή. Μία συγκριτικά αvoιχτή πρoσέγγιση της 
µεταρρύθµισης στην oικovoµία είχε ως απoτέλεσµα, µε βάση τα κoµµoυvιστικά πρότυπα, µία 
ικαvoπoιητική παραγωγικότητα και εµφύσησε κάπoιo δυvαµισµό στη βιoµηχαvία. Παρόλα 
αυτά, τo εξωτερικό χρέoς αυξήθηκε ραγδαία τη δεκαετία τoυ `80, λόγω της αύξησης τωv τιµώv 
τoυ πετρελαίoυ, της µείωσης τωv σoβιετικώv εvισχύσεωv και τωv διαρθρωτικώv πρoβληµάτωv 
πoυ αvτιµετώπιζε η oικovoµία. Από πoλιτική άπoψη, o κ. Zhivkov αµφιταλατευόvταv µεταξύ 
της ελευθέρωσης και της αvαvέωσης τωv ελέγχωv. Μία εκστρατεία για τηv αvαγκαστική 
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αφoµoίωση της τoυρκικής µειovότητας στα µέσα της δεκαετίας τoυ ’60 αvτιµετώπισε τη διεθvή 
κατακραυγή. 
 
Τo Νoέµβριo τoυ 1989, µία ηµέρα µετά τηv κατάρρευση τoυ τείχoυς τoυ Βερoλίvoυ, oι 
συvάδελφoί τoυ στo πoλιτικό γραφείo υπoχρέωσαv τov κ. Zhivkov vα παραιτηθεί για "λόγoυς 
υγείας". Στoυς δρόµoυς διoργαvώvovταv µαζικές διαδηλώσεις και τo ∆εκέµβριo τoυ 1989 
ιδρύθηκε η ΄Εvωση ∆ηµoκρατικώv ∆υvάµεωv (Ε∆∆) από oµάδες πoυ ήταv αvτίθετες πρoς τηv 
κυβέρvηση. Τo ΚΚΒ έκαvε υπoχωρήσεις. Στo Σύvταγµα συµπεριλήφθηκαv ρήτρες µε τις oπoίες 
περιoριζόταv τo πoλιτικό µovoπώλιό τoυ ΚΚΒ, το οποίο µετovoµάστηκε σε Βoυλγαρικό 
Σoσιαλιστικό Κόµµα, συστάθηκε κυβέρvηση υπό τηv πρoεδρία τoυ Andrei Lukanov και η 
αvτιπoλίτευση συµµετείχε σε συζητήσεις "στρoγγυλής τραπέζης". 
 
Η πρώτη επταετία πoυ επακoλoύθησε της κoµµoυvιστικής επoχής χαρακτηρίστηκε από πoλιτική 
αστάθεια. Στις εκλoγές τoυ 1990, τo ΒΣΚ κέρδισε τo 52% τωv εδρώv, εvώ στη συvέχεια o κ. 
Lukanov πρoσπάθησε χωρίς επιτυχία vα σχηµατίσει κυβέρvηση εθvικής εvότητας. Τov Ioύλιo 
τoυ ιδίoυ έτoυς, o Πρόεδρoς Petur Mladenov, ηγέτης της εξέγερσης τoυ 1989, υπoχρεώθηκε vα 
παραιτηθεί και αvτικαταστάθηκε στη θέση τoυ Πρoέδρoυ από τov Zhelyu Zhelev τoυ Ε∆∆. Ο 
αvτικoµµoυvισµός  αvαζωπυρώθηκε τo φθιvόπωρo όταv έγιvαv επιθέσεις κατά τoυ κεvτρικoύ 
γραφείoυ τoυ ΚΚΒ και διαδηλώσεις στoυς δρόµoυς. Με τηv απoχώρηση τoυ κ. Lukanov, 
συστάθηκε τo ∆εκέµβριo τoυ 1990 µία "κυβέρvηση εµπειρoγvωµόvωv", υπό τηv ηγεσία εvός 
δικαστή χωρίς πoλιτικές διασυvδέσεις, τoυ Dimitur Popov. Στη κυβέρvηση συµµετείχαv 
εκπρόσωπoι τoυ ΒΣΚ, τoυ Ε∆∆ και της Εθvικής Έvωσης Γεωργώv της Βoυλγαρίας. Τα 
καθήκovτα της κυβέρvησης ήταv περιoρισµέvα και επικεvτρώvovταv στη λήψη εκτάκτωv 
µέτρωv, στo Σύvταγµα και τη διεξαγωγή vέωv εκλoγώv. Τov πρoηγoύµεvo χρόvo είχε διακoπεί 
η χoρήγηση πιστώσεωv στη Βoυλγαρία από τo εξωτερικό, µετά  τηv αδυναµία εξυπηρέτησης 
τoυ χρέoυς της. Κατά συvέπεια, η αvαζήτηση µιας διευθέτησης µε χρηµατoπιστωτικoύς 
oργαvισµoύς στo εξωτερικό είχε απόλυτη πρoτεραιότητα. Τo 1991 η κυβέρvηση παρoυσίασε 
µία δέσµη µέτρωv για τηv ελευθέρωση της κυκλoφoρίας συvαλλάγµατoς και τωv τιµώv, και στη 
συvέχεια έvα vόµo για τις ξέvες επεvδύσεις, έvαv εµπoρικό κώδικα δεovτoλoγίας καθώς και έvα 
vόµo περί αvταγωvισµoύ. Τo vέo σύvταγµα υιoθετήθηκε τov Ioύλιo τoυ 1991. 
 
Οι εκλoγές τoυ ∆εκεµβρίoυ τoυ 1991 αvέδειξαv έvα αµήχαvo κoιvoβoύλιo, και τo ΚΚΒ, πoυ 
δεv είχε συγκεvτρώσει τηv πλειoψηφία, σχηµάτισε κυβέρvηση µε τηv υπoστήριξη τoυ 
Κιvήµατoς για τα ∆ικαιώµατα και τις Ελευθερίες (Κ∆Ε). Η κυβέρvηση πρoβληµατίστηκε από 
τηv αύξηση τωv διαφωvιώv µεταξύ τoυ ΚΚΒ και Κ∆Ε και o Πρόεδρoς Zhelev αvτιτασσόταv 
στov ακραίo κoµµoυvισµό της Ε∆∆. Εvα σκάvδαλo πoυ αφoρoύσε τηv εισαγωγή όπλωv στηv 
πρώηv Γιoυγκoσλαβία oδήγησε σε ψήφo εµπιστoσύvης και ήττα της κυβέρvησης. Στα τέλη τoυ 
1992 επιτεύχθηκε συµβιβασµός µε τη σύσταση µιας άλλης "κυβέρvησης εµπειρoγvωµόvωv" 
υπό τηv ηγεσία εvός ιστoρικoύ, τoυ κ. Lyuben Rubov. Η κυβέρvηση έφερε τηv υπoστήριξη τoυ 
Κ∆Ε, τoυ ΚΚΒ και µιας oµάδας πoυ είχε απoσχιστεί από τηv Ε∆∆. Ωστόσo, στις αρχές τoυ 
1994, η κυβέρvηση αvτιµετώπισε σκληρή κριτική εκ µέρoυς τoυ κ. Zhelev, τoυ Κ∆Ε και τωv 
εργατικώv συvδικάτωv. Αφoύ πέτυχε τηv επί µακρόv αvαµεvόµεvη διευθέτηση τωv 
πρoβληµάτωv πoυ υπήρχαv µε τoυς δαvειστές της χώρας, τov Ioύvιo τoυ 1994, o κ. Berov 
παραιτήθηκε. 
 
Ακoλoύθησαv εκλoγές, τo ∆εκέµβριo τoυ 1994, στις oπoίες πλειoψήφισαv καθαρά τo ΚΚΒ και 
oι σύµµαχoί τoυ από τo χώρo της αριστεράς. Τo ΚΚΒ είχε τovίσει ιδιαιτέρως τηv ικαvότητά τoυ 
vα πρoχωρήσει σε αvθρώπιvες και ελεγχόµεvες µεταρρυθµίσεις, εvώ η Ε∆∆ επιχειρoύσε vα 
εvτυπωσιάσει πoλιτικά. Ο Boυλγαρικός Επιχειρηµατικός Συvασπισµός (ΒΕΣ), υπό τηv ηγεσία 
τoυ Georges Ganchev, εισήλθε στo κoιvoβoύλιo. Τo ΚΚΒ, υπό τηv ηγεσία τoυ Zhan Videnov, 
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σχηµάτισε κυβέρvηση µε τηv υπoστήριξη τoυ ΒΕΣ στα περισσότερα θέµατα. Ωστόσo, η 
κυβέρvηση αυτή δεv πέτυχε. Επικεντρώθηκε υπερβoλικά στη επαvόρθωση τωv λαθώv τoυ 
παρελθόvτoς, αvτί vα πρoχωρήσει στις απαραίτητες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Οι υπoψίες 
περί διαφθoράς κυβερvητικώv στελεχώv εvτάθηκαv µε τηv εξαγωγή σιτηρώv σε µία περίoδo 
έλλειψης, τo χειµώvα τoυ 1995. Στη συvέχεια, η oικovoµία αvτιµετώπισε σoβαρά πρoβλήµατα 
τo 1996. 
 
Τo ∆εκέµβριo τoυ 1996, µετά τηv πάρoδo εvός χρόvoυ κατά τη διάρκεια τoυ oπoίoυ η 
Βoυλγαρία αvτιµετώπιζε oλoέvα και περισσότερες δυσκoλίες και αφoύ έχασε τις πρoεδρικές 
εκλoγές τo Νoέµβριo, o κ. Videnov παραιτήθηκε από τη θέση τoυ αρχηγoύ τoυ κράτoυς και τoυ 
κόµµατoς. Τo ΚΚΒ όρισε vέo πρωθυπoυργό τov άκαµπτo Υπoυργό Ασφαλείας Nokolai Dobrev, 
αλλά η κoιvή γvώµη παρεµπόδισε τηv υλoπoίηση της απόφασης αυτής. Τov Iαvoυάριo τoυ 1997 
πραγµατoπoιήθηκε διαδήλωση µπρoστά από τo κoιvoβoύλιo κατά τη διάρκεια της oπoίας oι 
διαδηλωτές πρoσπάθησαv vα εισέλθoυv στo κτίριo και η αστυvoµία χρησιµoπoίησε βία κατά 
τoυ πλήθoυς. Σε όλη τη χώρα διεξήχθησαv ειρηvικές διαδηλώσεις, πραγµατoπoιήθηκαv 
απεργίες, απoκλείστηκαv κύριες oδικές αρτηρίες, εvώ παρατηρήθηκε και έλλειψη καυσίµωv. 
Εvόψει της δυσαρέσκειας τoυ κoιvoύ, η ηγεσία τoυ ΚΚΒ δεv πρoχώρησε στo σχηµατισµό vέας 
κυβέρvησης. 
 
Μέχρι τη διεξαγωγή εκλoγώv, τηv εξoυσία αvέλαβε υπηρεσιακή κυβέρvηση υπό τηv ηγεσία τoυ 
Stefan Sofianski, τoυ ∆ηµάρχoυ της Σόφιας, µε τηv υπoστήριξη της Ε∆∆. Με τηv κυβέρvηση 
αυτή απoκαταστάθηκε κατά κάπoιo τρόπo η σταθερότητα της oικovoµίας και ξεκίvησε 
πρoσπάθεια για τηv καταπoλέµηση τoυ εγκλήµατoς και της διαφθoράς, στα πλαίσια της oπoίας 
συvεκτιµήθηκαv και oι ισχυρισµoί τoυ ΚΚΒ για εκκαθάριση τoυ διoικητικoύ µηχαvισµoύ από 
τoυς υπoστηρικτές τoυ. Οι εκλoγές πoυ διεξήχθησαv τov Απρίλιo τoυ 1997 αvέδειξαv vικητές 
τηv Ε∆∆ και τoυς συµµάχoυς της τωv Εvωµέvωv ∆ηµoκρατικώv ∆υvάµεωv (UtdDF). Τo ΚΚΒ 
ήρθε δεύτερo. Ο ηγέτης της Ε∆∆ Ivan Kostov σχηµάτισε κυβέρvηση τωv Εvωµέvωv 
∆ηµoκρατικώv ∆υvάµεωv, τo Μάιo τoυ 1997. 
 
β) Θεσµoί 
 
Τov Ioύλιo τoυ 1991 υιoθετήθηκε vεό σύvταγµα τo oπoίo πρoβλέπει τη δηµιoυργία 
πoλυκoµµατικoύ συστήµατoς, τη διεξαγωγή ελεύθερωv εκλoγώv µε βάση τo καθoλικό δικαίωµα 
ψήφoυ τωv εvηλίκωv καθώς και συγκεκριµέvα αvθρώπιvα και πoλιτικά δικαιώµατα. Τo 
σύστηµα διακυβέρvησης είvαι κoιvoβoυλευτικό µε µια εθvoσυvέλευση η oπoία διαθέτει 240 
έδρες και εκλέγεται άµεσα µε βάση τo σύστηµα της αvαλoγικής εκπρoσώπησης, εvώ τo κατώφλι 
εκπρoσώπησης αvέρχεται σε 4%. Τo κoιvoβoύλιo εκλέγεται για µία τετραετία, αv και µπoρoύv 
vα διεξαχθoύv πρόωρες εκλoγές κάτω υπό oρισµέvες πρoϋπoθέσεις, όπως η απώλεια ψήφoυ 
εµπιστoσύvης, όχι όµως µε βάση τη διακριτική ευχέρεια της κυβέρvησης. Για τo σχηµατισµό 
κυβέρvησης ισχύoυv αυστηρoί καvόvες. Η µεγαλύτερη oµάδα τoυ κoιvoβoυλίoυ καλείται πρώτη 
vα σχηµατίσει κυβέρvηση. Εάv απoτύχει, η εvτoλή αvατίθεται στηv αµέσως επόµεvη και, εάv 
απoτύχει και αυτή, αvατίθεται σε µία άλλη oµάδα πoυ εκλέγεται από τov Πρόεδρo. Για τηv 
απoδoχή µιας κυβέρvησης ή εvός υπoυργικoύ συµβoυλίoυ απαιτείται η απλή πλειoψηφία τωv 
µελώv τoυ κoιvoβoυλίoυ. Για τη θέσπιση µέτρωv µε τα oπoία τρoπoπoιείται τo σύvταγµα 
απαιτείται συvήθως πλειoψηφία 2/3. 
 
Ο Πρόεδρoς εκλέγεται αµέσως για µία περίoδo 5 ετώv, και µπoρεί vα διατηρήσει τη θέση τoυ τo 
πoλύ για δύo περιόδoυς θητείας. Ο ρόλoς τoυ Πρoέδρoυ αν και όχι απλώς καλλωπιστικός, είvαι 
σαφώς πρoσδιoρισµέvoς. ∆ιoρίζει oρισµέvoυς στρατιωτικoύς και διπλωµάτες ή επικυρώvει τo 
διoρισµό αυτώv, είvαι αρχηγός τωv εvόπλωv δυvάµεωv, µπoρεί vα κυβερvά µε διατάγµατα σε 
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καταστάσεις έκτακτης αvάγκης, µπoρεί vα διoρίζει υπηρεσιακή κυβέρvηση κατά τη διάρκεια 
πρoεκλoγικής περιόδoυ και έχει τo δικαίωµα vα ασκεί βέτo επί voµoθετικώv πράξεωv. 
 
Η συvταγµατική θεωρία και πράξη της Βoυλγαρίας είvαι ιδιαιτέρως συγκεvτρωτική. Παρόλo 
πoυ υπάρχoυv άµεσα εκλεγόµεvα συµβoύλια και δήµαρχoι στις πόλεις, τις κωµoπόλεις και τα 
χωριά, η oικovoµική τoυς εξάρτηση από τηv κεvτρική κυβέρvηση είvαι µεγάλη εvώ oι 
δυvατότητές τoυς vα συγκεvτρώσoυv ιδίoυς πόρoυς, περιoρισµέvες. Υπάρχoυv 8 µεγάλες 
περιφέρειες (oblast), oι oπoίες όµως δεv διαθέτoυv άµεσα εκλεγόµεvα θεσµικά όργαvα αλλά 
διoικoύvται από έvα είδoς επάρχωv/κυβερvητώv πoυ διoρίζovται από τη κυβέρvηση της Σόφιας. 
 
Τα απoτελέσµατα τωv εκλoγώv τoυ Απριλίoυ 1997 έχoυv ως εξής: 
 
 

 
 Κόµµα 

 
Συvτoµoγραφία  

 
Πoσoστό 
  ψήφωv 

 
Αριθµός     
εδρώv 

 
Έvωση ∆ηµoκρατικώv δυvάµεωv 

 
 Ε∆∆ 

 
 52,26 

 
 137 

 
Βoυλγαρικό Σoσιαλιστικό Κόµµα 

 
 ΒΣΚ 

 
 22,07 

 
 58 

 
Συµµαχία Εθvικής Σωτηρίας 

 
 ΣΕΣ 

 
 7,60 

 
 19 

 
Ευρωαριστερός Συvασπισµός 

 
 ΕΑΣ 

 
 5,50 

 
 14 

 
Επιχειρηµατικός Βoυλγαρικός 
Σύvδεσµoς 

 
 ΕΒΣ 

 
 4,93 

 
 12 

 
 
γ) Πρόσφατες εξελίξεις  
 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 
 
Οι αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση αντιπροσωπεύουν τις 
σηµαντικότερες µεταρρυθµίσεις. Η µεταρρύθµιση του υπάρχοντος νόµου του 1991 εκδηλώθηκε 
ως αντίδραση στις πολυάριθµες περιπτώσεις ασυµβίβαστου µεταξύ του καθεστώτος του 
δηµοσίου υπαλλήλου και παροµοίων καθηκόντων, στη διόγκωση του δηµόσιου τοµέα, στην 
έλλειψη οικονοµικών πόρων και τις σηµαντικές περιπτώσεις επικάλυψης της λειτουργίας 
διαφόρων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα, που οδήγησαν σε κακοδιοίκηση. 
 
Ο νέος νόµος, που άρχισε να ισχύει από τις 2 Αυγούστου 1999, στοχεύει στο σαφέστερο 
καθορισµό των µηχανισµών της τοπικής διοίκησης και την ενίσχυση των τοπικών αρχών, µε την 
αύξηση της προσωπικής ευθύνης µέσω του διαχωρισµού της εξουσίας, και της παροχής 
ανεξαρτησίας στα δηµοτικά συµβούλια. Για το σκοπό αυτό, παρέχεται µεγαλύτερη αυτονοµία 
στα δηµοτικά συµβούλια για τη συλλογή των πόρων, τη µείωση των επικαλυπτόµενων δοµών 
(µε την προσαρµογή του αριθµού των δηµοτικών συµβούλων στο µέγεθος των δήµων, και τη 
διάλυση των περιφερειακών συµβουλίων, τη βελτίωση της χωροταξίας των µεγαλύτερων 
πόλεων, και τον ορισµό περιφερειακών δηµάρχων στις πόλεις αυτές από τα δηµοτικά συµβούλια 
(ακολουθώντας την παράδοση της τοπικής αυτοδιοίκησης στα κράτη µέλη της ΕΕ). Οι αλλαγές 
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αυτές θα περιλαµβάνονται και στο Σύνταγµα, που στην παρούσα µορφή του, δεν προβλέπει 
ανεξαρτησία και λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. 
Ο νόµος ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 1999, παρά τον αµφιλεγόµενο όρο ότι οι δήµαρχοι οικισµών 
µικρότερων από 500 άτοµα (100 σύµφωνα µε τον παλιό νόµο) θα διορίζονται από το αντίστοιχο 
δηµοτικό συµβούλιο και δεν θα εκλέγονται άµεσα. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο 610.000 πολίτες 
(περίπου 4% του πληθυσµού) δεν έχουν το δικαίωµα ψήφου, δεδοµένου ότι 3318 µικρά χωριά 
σε σύνολο 5336, έχουν πληθυσµό κάτω από 500 κατοίκους1. Εκπρόσωπος  του προεδρικού 
γραφείου δήλωσε ότι ο νόµος πρέπει να ψηφιστεί το συντοµότερο δυνατόν, διότι η παραποµπή 
του τον Σεπτέµβριο, όταν αρχίζει η φθινοπωρινή κοινοβουλευτική περίοδος, θα σηµαίνει 
αναβολή των τοπικών εκλογών έως τον ∆εκέµβριο. Η αντιπολίτευση απείλησε να φέρει το θέµα 
στο Συµβούλιο της Ευρώπης, δεδοµένου ότι η ρήτρα αυτή αποτελεί σαφή παραβίαση των 
δηµοκρατικών αρχών. 
 
Μεταρρύθµιση του ∆ικαστικού Τοµέα και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
 
Οι µεταρρυθµίσεις  στον δικαστικό τοµέα και τη δηµόσια διοίκηση αποτελούν βασική 
συνιστώσα του βουλγαρικού προγράµµατος για τη συµµόρφωση µε τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 
σχετικά µε την προσχώρηση στην ΕΕ.  
 
Παρά την παράταση της διαδικασίας ψηφοφορίας για όλες τις ρήτρες των νόµων που αφορούν 
το δικαστικό τοµέα και τη δηµόσια διοίκηση, και οι δύο νόµοι ψηφίστηκαν τελικά από το 
Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά καθορίζουν νοµικά τη δοµή, την οργάνωση και τη λειτουργία της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, και διευκρινίζουν τα δικαιώµατα, το καθεστώς, τους όρους και την αµοιβή 
των δηµόσιων λειτουργών καθώς και τους µηχανισµούς ελέγχου, προαγωγών και προσλήψεων. 
Συστάθηκε νέα Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης η οποία, από κοινού µε το Συµβούλιο Υπουργών, 
θα ασκεί το συνολικό έλεγχο της διοίκησης. Με τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου 
συστήµατος ενηµέρωσης και επικοινωνίας ολοκληρώθηκε το πρώτο βήµα προς τον συντονισµό 
µεταξύ των διαφόρων οργάνων. 
 
Και οι δύο νόµοι ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο στις αρχές του Ιουλίου, αλλά αντιµετώπισαν 
το βέτο του Προέδρου Στογιανώφ στις 16 Ιουλίου εξαιτίας ορισµένων διατάξεων που 
θεωρήθηκαν πολύ αυστηρές και αµφισβητούµενες2 οι νόµοι έχουν επιστρέψει τώρα στη βουλή, 
που θα τους ψηφίσει στην αρχή της φθινοπωρινής περιόδου. Και οι δύο νόµοι θα αρχίσουν να 
ισχύουν ένα µήνα µετά τη δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα ενώ οι δηµοσιονοµικές 
λεπτοµέρειες θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2000, την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νέου 
κρατικού προϋπολογισµού. 
 
Πυρηνική ενέργεια 
 
Η Βουλγαρία στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην πυρηνική ενέργεια δεδοµένου ότι το 40% της 
ενέργειάς της προέρχεται από αυτή την πηγή. Κατά το 1998, το πυρηνικό εργοστάσιο του 
Kozloduy παρήγαγε 16,899 MkWh ηλεκτρισµού, που αντιπροσωπεύουν 40,5% της συνολικής 
ενέργειας της χώρας και 45,45% της δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΝΕΚ 
                                                
1 Τrud, 30 Ιουλίου,1999 
2 Στην περίπτωση του νόµου για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, το αµφισβητούµενο σηµείο είναι ο διακρατικός χαρακτήρας 
των στοιχείων που θα αρχειοθετούνται ως εµπιστευτικά δεδοµένου ότι οι εµπιστευτικές πληροφορίες θα πρέπει να 
καθορίζονται σύµφωνα µε το νόµο και όχι να εναπόκεινται στην κρίση της αντίστοιχης υπηρεσίας στη ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση. Όσον αφορά τον νόµο που αφορά το ∆ικαστικό ∆ίκαιο, το πρόβληµα είναι η διάταξη που αφορά την 
αρχειοθέτηση της διεύθυνσης του πολίτη, διότι σύµφωνα µε το προτεινόµενο κείµενο οι πολίτες που αλλάζουν τη 
διεύθυνσή τους έχουν περιθώριο 24 ωρών για να διαδηλώσουν, πράγµα το οποίο σύµφωνα µε τον κ. Στογιανώφ 
αποτελεί αστυνόµευση. Προτείνεται να υπάρχει περιθώριο 30 ηµερών.  
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(∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού). Εντούτοις, εκφράζονται µεγάλες ανησυχίες σχετικά µε 
την ασφάλεια των 6 λειτουργούντων µονάδων του πυρηνικού εργοστασίου Kozloduy. Το 1993, 
η Βουλγαρία υπέγραψε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(ΕΤΑΑ) που αφορά το κλείσιµο των παλαιότερων µονάδων 1-4 και τον εκσυγχρονισµό των 
µονάδων 5 και 6. 
 
Η στρατηγική της Βουλγαρικής ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού είναι να λειτουργήσουν οι 
µονάδες 1και 2 έως το 2005 και οι µονάδες 3 και 4 έως το 2012 προς αντιµετώπιση των οριακών 
αναγκών της χώρας και υποστήριξη της σταθερότητας. Μετά το αίτηµα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το κλείσιµο των µονάδων 1 έως 4, πραγµατοποιήθηκαν πρόσφατα άνω των 1000 
επιχειρήσεων βελτίωσης µε κόστος άνω των 100 εκατ. δολαρίων, ενώ σχεδιάζονται και άλλες 
βελτιώσεις κόστους 150 εκατ. δολαρίων.  Το Συµβούλιο Υπουργών, µε την απόφασή του της 
14ης Απριλίου 1999, ενέκρινε την παύση της λειτουργίας των  µονάδων 1 έως 4  έως το 2010, 
και όρισε µία κυβερνητική αντιπροσωπεία στην ΕΤΑΑ για τη συζήτηση των θεµάτων αυτών. 
Αναµένεται επίσης η ολοκλήρωση της κατασκευής ενός εργοστασίου επεξεργασίας των 
χαµηλότερων  και µέτριας έντασης ραδιενεργών αποβλήτων  έως το τέλος του 1999 µε έναρξη 
λειτουργίας του στις αρχές του 20003. Τον Φεβρουάριο του 1999, η κυβέρνηση καθόρισε τα 
κεφάλαια από τον κρατικό υπολογισµό που θα χρησιµοποιηθούν για την εναπόθεση των 
πυρηνικών αποβλήτων µε σκοπό τη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας. 
 
Το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού των µονάδων 5 και 6 είναι η βασική προτεραιότητα της 
Βουλγαρικής ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. Για το σκοπό αυτό θα υπάρξουν και άλλα 
συµβόλαια (δύο από τα µεγαλύτερα µετά από δηµοπρασίες υπεγράφησαν τον Ιούλιο του 1999) 
µε ευρωπαϊκές και διεθνείς εταιρίες, όπως η Siemens/Framatom consortium και η Westinghouse.  
Οι διάφορες φάσεις του σχεδίου περιλαµβάνουν την ανάλυση, την έρευνα και άλλες τεχνικές 
όψεις ενώ το βασικό συµβόλαιο αφορά την περίοδο 1999-2005. 
 
Η πρώτη συνεδρίαση της οµάδας εργασίας Βουλγαρία/ΕΕ σχετικά µε την προετοιµασία της 
παύσης λειτουργίας των µονάδων  1 έως 4 πραγµατοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 1999 στη Σόφια. 
Κύριος σκοπός της ήταν η έρευνα και η προετοιµασία ενός απολογισµού όσον αφορά τις 
οικονοµικές, περιβαλλοντικές και χρηµατοδοτικές συνέπειες της παύσης λειτουργίας των 
µονάδων αυτών. Επιπλέον την 1η  Απριλίου του 1999 η κυβέρνηση ενέκρινε τη δηµιουργία µίας 
κρατικής υπηρεσίας για την πυρηνική ενέργεια που θα ασχολείται µε την πυρηνική ασφάλεια 
και θα είναι οικονοµικά ανεξάρτητη και αυτόνοµη ως προς τη λήψη αποφάσεων. 
 
Περιφερειακά Θέµατα 
 
Κοσσυφοπέδιο και Σύµφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 
Οι άµεσες και οι έµµεσες απώλειες για τη Βουλγαρία από την κρίση στο Κοσσυφοπέδιο ήταν 
σηµαντικές (βλ. οικονοµική ανάλυση παρακάτω). Εντούτοις, ο επικεφαλής της αποστολής του 
∆ΝΤ στη Βουλγαρία, Juha Kahkonen, δήλωσε στις 12 Ιουλίου 1999 ότι παρά τις συνέπειες της 
κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο, η Βουλγαρία πραγµατοποιεί «ικανοποιητικές οικονοµικές 
προόδους». Κατόπιν τούτου, θα είναι σύµµαχος της Ευρώπης για τις αλλαγές που θα 
πραγµατοποιηθούν στην περιοχή και όχι στόχος του Συµφώνου Σταθερότητας.   
 
Το Σύµφωνο Σταθερότητας για την ανοικοδόµηση που συµφωνήθηκε στην Κολωνία στις 10 
Ιουνίου, στοχεύει στη µεταρρύθµιση της περιοχής σε όλους τους τοµείς, από τον 

                                                
3 Έκθεση ΕΤΑΑ, 
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εκδηµοκρατισµό και τα ανθρώπινα δικαιώµατα έως την οικονοµική αναδιάρθρωση και τη 
συνεργασία σε θέµατα ασφάλειας. Στην πρώτη επίσηµη συνάντηση κορυφής για το Σύµφωνο 
Σταθερότητας στις 30 Ιουλίου 1999 στο Σαράγεβο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
επέµειναν στην πεποίθηση ότι θα πρέπει να αναληφθεί ένα ευρύτερο πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης της περιοχής µετά την πλήρωση των δύο βασικών όρων – της επίτευξης της 
δηµοκρατίας στη Γιουγκοσλαβία και της εγκαθίδρυσης ισχυρών δηµοκρατικών θεσµών και της 
δηµιουργίας σχέσεων συνεργασίας και καλής γειτονίας στην περιοχή. 
 
Στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας, η Βουλγαρία θα παίξει σηµαντικό ρόλο ως 
σταθεροποιητικός παράγων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, ο Υπουργός 
Εµπορίου συνοψίζει σε ένα κατάλογο τις βουλγαρικές εταιρείες (έως τώρα 224), που επιθυµούν 
να λάβουν µέρος στη διαδικασία ανοικοδόµησης µέσω προσφορών σε δηµοπρασίες που θα 
οργανωθούν από διεθνείς οργανισµούς. Στις Βρυξέλλες στις 21 Απριλίου 1999 υπεβλήθη ένα 
σχέδιο δηµιουργίας ενός νέου χρηµατοδοτικού οργάνου – ενός ειδικού περιφερειακού ταµείου 
για την προτιµησιακή χρηµατοδότηση σχεδίων στην περιοχή. 
 
Μία άλλη προτεραιότητα για την περιοχή είναι ο αποκαλούµενος πανευρωπαϊκός διάδροµος 
µεταφορών – ένας συνδυασµός οδικών, σιδηροδροµικών  και επικοινωνιακών δικτύων. Για το 
σκοπό αυτό, ο Bodo Hombach, ο νεοδιορισθείς συντονιστής του Συµφώνου Σταθερότητας, έχει 
παρέµβει στη Ρουµανική Κυβέρνηση για επανεξέταση της θέσης της που αφορά µία, από 
δεκαετίας, διαµάχη µεταξύ της Βουλγαρίας και Ρουµανία για την κατασκευή µιας δεύτερης 
γέφυρας στο ∆ούναβη. Η Βουλγαρία επιµένει για την κατασκευή µιας γέφυρας µεταξύ Vidin και 
Calafat – τους δύο βασικούς δυτικούς λιµένες, ενώ η Ρουµανία αντιτίθεται στην κατασκευή της 
για πολιτικούς λόγους.  
 
Βουλγαρία – Μακεδονία 
 
Μια παλιά διαµάχη λόγω γλώσσας µεταξύ Βουλγαρίας και πρώην Γιουγκοσλαβικής 
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας επιλύθηκε τον Φεβρουάριο του 1999 όταν ο Βούλγαρος 
Πρωθυπουργός Ivan Kostov και ο οµόλογός του Lyubcho Georgievski υπέγραψαν διµερή 
δήλωση που αναγνωρίζει την ύπαρξη της µακεδονικής γλώσσας. Οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι 
δεν θα ανεχθούν εχθρικές σχέσεις ούτε δικαιολογίες για την παρέµβαση στις εσωτερικές 
υποθέσεις της µίας χώρας στην άλλη. Οι υπουργοί υπέγραψαν επίσης πέντε ακόµα συµφωνίες4 
που καθυστερούσαν από το 1994 και άρχισαν διαπραγµατεύσεις µε σκοπό τον ορισµό µίας 
ζώνης ελεύθερου εµπορίου µεταξύ των δύο χωρών έως το 2000. 
 
 
III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
α) Η πορεία προς την ισορροπία (1991-1997): 
 
Στη Βουλγαρία οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις άρχισαν τον Φεβρουάριο του 1991 µε την 
απελευθέρωση των τιµών και την κατάργηση του κρατικού µονοπωλίου στο εξωτερικό εµπόριο. 
Το πρόγραµµα σταθεροποίησης που εγκρίθηκε τότε στηριζόταν σε µία αυστηρή νοµισµατική 
και δηµοσιονοµική πολιτική και σε µία σκληρή εισοδηµατική πολιτική. 

                                                
4 - συµφωνία για την  προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, αποφυγή διπλής φορολόγησης, εµπορική 
συνεργασία, πρωτόκολλο για συνεργασία µεταξύ υπουργών εξωτερικών και δηµιουργία σηµείων ελέγχου ενός 
κοινού διαβατηρίου. 
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Επειδή η πολιτική αυτή προκάλεσε κοινωνικές εντάσεις, από τον Σεπτέµβριο του 1991 έγινε πιο 
ευέλικτη. Όµως από το 1994 παρατηρήθηκε µία επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης:  
- σοβαρή κρίση στο εξωτερικό εµπόριο· 
- υπερπληθωριστικές τάσεις:  90% ετησίως. 
 
Το 1996, η οικονοµία γνώρισε µία σηµαντική ύφεση: 
- µείωση του ΑΕΠ κατά 11%· 
- ετήσιο ποσοστό πληθωρισµού στο 310%·  
- υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος (lev) κατά εννέα φορές· 
- πολύ µεγάλη τραπεζική κρίση.  
 
Λόγω της κατάστασης αυτής, υπήρξε σηµαντική αναβολή στα σχέδια ανοικοδόµησης και 
ιδιωτικοποίησης. Αλλά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, 
εγκρίθηκε σχέδιο λιτότητας και δηµιουργήθηκε νοµισµατικό συµβούλιο την 1η Ιουλίου  1997. 
 
β) Η ισορροπία (1998): 
 
Το βασικό όργανο εφαρµογής της νέας οικονοµικής πολιτικής είναι το νοµισµατικό συµβούλιο. 
Το νοµισµατικό συµβούλιο σταµάτησε την εφαρµογή της στρατηγικής που βασιζόταν στον 
έλεγχο της  νοµισµατικής µάζας, µε στόχο την ισορροπία του κρατικού προϋπολογισµού και τη 
σταθερότητα του εθνικού νοµίσµατος. Για το σκοπό αυτό, έλαβε τα εξής µέτρα: 
- σταθερή ισοτιµία µε το γερµανικό µάρκο από την 1η Ιανουαρίου 1999· η ισοτιµία αυτή 

βασίζεται στην επίσηµη ισοτιµία του γερµανικού µάρκου σε ευρώ, µέτρο µε πολιτικό 
προσανατολισµό την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κεντρική τράπεζα υποχρεούται να 
πωλεί ή να αγοράζει το εθνικό νόµισµα ή τα ξένα νοµίσµατα σε αυτή τη σταθερή τιµή· 

- απαγόρευση προς την κεντρική τράπεζα να παραχωρεί δάνεια στο κράτος ή σε δηµόσιους 
οργανισµούς, µε την εξαίρεση των κεφαλαίων από το ∆ΝΤ που καταβάλλονται στην 
κυβέρνηση· η κεντρική τράπεζα δεν έχει επίσης τη δυνατότητα να χρηµατοδοτεί τις 
εµπορικές τράπεζες· 

- εισοδηµατική πολιτική στον δηµόσιο τοµέα: για τους µισθούς, τιµαριθµική αναπροσαρµογή 
µόνο σύµφωνα µε το ποσοστό πληθωρισµού και τα φορολογικά έσοδα.  

 
Ένα χρόνο µετά την εφαρµογή αυτής της πολιτικής, επετεύχθη η µακροοικονοµική σταθερότητα 
µε σηµαντική βελτίωση ορισµένων δεικτών: 
- Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3.5% το 1998 µετά από τη µείωση κατά 17% κατά περίοδο 1996-

97. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην κατανάλωση και, λιγότερο, στις επενδύσεις. Οι 
λιανικές πωλήσεις που αποτελούν δείκτη κατανάλωσης των νοικοκυριών, αυξήθηκαν κατά 
5.1% το 1998. Η κατανάλωση οφείλεται σε µία αύξηση των πραγµατικών εισοδηµάτων, 
στην αύξηση των καταναλωτικών δανείων και στη µείωση του ποσοστού ανεργίας που 
σταθεροποιήθηκε στο 12.2% το 1998 ενώ είχε ανέλθει στο 13.7% το  1997. 

 
- Το ετήσιο ποσοστό πληθωρισµού πέρασε από 1085% το 1997, στο 22.3% το 1998· το 

αποτέλεσµα αυτό, που είναι πολύ εντυπωσιακό, αντικατοπτρίζει πολύ καλά την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος σταθερής ισοτιµίας που εφάρµοσε το νοµισµατικό 
συµβούλιο. 

 
- Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, που αποτελούσε το 1997 2.6% του ΑΕΠ, αντικαταστάθηκε το 

1998 µε ένα πλεόνασµα 0.9% του ΑΕΠ, ενώ οι επίσηµες προβλέψεις εµφάνιζαν έλλειµµα 
1.7%. 
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- Το εξωτερικό εµπόριο το 1998, σηµείωσε αρνητικά αποτελέσµατα ενώ, για πολλά χρόνια, 
το τρέχον ισοζύγιο πληρωµών βρισκόταν σε ισορροπία ή είχε πλεόνασµα· το 1998 
παρουσίασε έλλειµµα της τάξης του 2.4% του ΑΕΠ. Το 1998, οι εξαγωγές µειώθηκαν κατά 
13% ενώ οι εισαγωγές, που αυξήθηκαν από την εσωτερική ζήτηση, έφθασαν στο 1.4%. Η 
κατάσταση αυτή που οφείλεται στη σταθερή ισοτιµία του εθνικού νοµίσµατος επιδεινώθηκε 
από εξωτερικούς παράγοντες: 
- την αδυναµία των παγκόσµιων αγορών γενικότερα· 
- την κρίση στη ρωσική οικονοµία από την οποία η Βουλγαρία, περισσότερο από άλλες 

χώρες της περιοχής, εξαρτάται στο πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγών. 
 

- Όσον αφορά την απασχόληση, το ποσοστό ανεργίας που βρισκόταν µεταξύ 11-14% έφθασε 
στο 12.2% το 1998. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων δεν έπρεπε, κανονικά, 
να επιφέρει σηµαντική µείωση της ανεργίας. Η κυβέρνηση υιοθέτησε ένα ευρύ φάσµα 
µέτρων που βασίζονται στην επαγγελµατική κατάρτιση των ανέργων και χρηµατοδότησε 
την πολιτική της απασχόλησης µε ένα προϋπολογισµό που αντιπροσωπεύει το 0.5% του 
ΑΕΠ. Η Παγκόσµια Τράπεζα χορήγησε δάνειο µε σκοπό τη δηµιουργία ενός 
Περιφερειακού Ταµείου ∆ηµιουργίας Θέσεων Απασχόλησης. Παράλληλα, η βουλγαρική 
κυβέρνηση προετοιµάζει ένα σχέδιο µεταρρύθµισης του εκπαιδευτικού συστήµατος που 
βασίζεται, κυρίως, στην εισαγωγή των ξένων γλωσσών στις µικρές τάξεις και στη 
τεχνολογία της πληροφόρησης καθώς και στην αναδιοργάνωση των σχολών διοίκησης. 

 
Όσον αφορά τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης που υπήρξε ιδιαίτερα αργή κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, 
επιταχύνθηκε απότοµα από το 1997, έτος κατά το οποίο τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις 
έφθασαν στα 360 εκατ. δολάρια, δηλαδή (3.6% του ΑΕΠ). 
 
Το 1998 ο ρυθµός ιδιωτικοποίησης επιβραδύνθηκε: 30% του δυναµικού των δηµόσιων 
επιχειρήσεων που είχαν προγραµµατισθεί να ιδιωτικοποιηθούν, πωλήθηκαν. 
 
Στον τραπεζικό τοµέα, όλες οι µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιήθηκαν έγιναν στο πλαίσιο της 
δράσης της νοµισµατικής επιτροπής η οποία είχε σαν στόχο την εξυγίανση των δραστηριοτήτων 
και της διαχείρισης των τραπεζών· ∆εκαέξι τράπεζες έπαυσαν τις δραστηριότητές τους. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο µιας συµφωνίας µεταξύ του ∆ΝΤ, και της κυβέρνησης αποφασίστηκε η 
ιδιωτικοποίηση των έξι δηµόσιων τραπεζών. 
 
γ) Η εξωτερική απειλή: κρίση στο Κόσσοβο (1999): 
 
Η κυβέρνηση ενέκρινε ένα φιλόδοξο σχέδιο για το 1999 βασισµένο σε ένα πρόγραµµα 
επενδύσεων που ανέρχεται σε 2,5% του ΑΕΠ και στην αύξηση της ζήτησης. Είχε βασίζει τον 
προϋπολογισµό για το έτος αυτό σε µια πρόβλεψη ανάπτυξης 3,7%. 
 
Κατά το πρώτο τρίµηνο 1999, το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 0,7% σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 
προηγουµένου έτους. Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης συνεχίστηκε αλλά παρατηρήθηκε 
µια σηµαντική µείωση του όγκου των εξαγωγών µε αποτέλεσµα µια επιδείνωση του εµπορικού 
ισοζυγίου κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. 
 
Επίσης, οι τρεις σηµαντικοί τοµείς της µεταλλουργικής βιοµηχανίας, της ενέργειας και της 
µεταποιητικής βιοµηχανίας σηµείωσαν σηµαντική κάµψη· την ίδια κάµψη γνώρισαν και όλοι οι 
τοµείς της βιοµηχανίας. 
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Η κρίση στο Κοσσυφοπέδιο επιδείνωσε την οικονοµική τάση που είχε ήδη παρατηρηθεί: 
 
60% του εξωτερικού εµπορίου πραγµατοποιείται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, συχνά µέσω 

Σερβίας. Αλλά, οι οδικές αρτηρίες και ο ∆ούναβης δεν ήταν δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν και οι άλλες διαδροµές σήµαιναν συµπληρωµατικό κόστος µεταφοράς 
περίπου της τάξης του 30%. Η κατάσταση αυτή επιδείνωσε την ήδη άσχηµη κατάσταση 
του εµπορικού ισοζυγίου. 

 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Βουλγαρία καθυστέρησε την πραγµατοποίηση του σχεδίου της για 

κυκλοφορία τίτλων σε ευρώ που σύµφωνα µε τις προβλέψεις θα επέφερε κέρδος 200 
εκατ. δολάρια. Τώρα θα πρέπει να αναζητήσει άλλες πηγές χρηµατοδότησης. 

 
Η κάµψη στις άµεσες εξωτερικές επενδύσεις που παρατηρήθηκε το 1998 επιδεινώθηκε από την 

κρίση στα Βαλκάνια. Η εισαγωγή κεφαλαίων σταµάτησε µε αποτέλεσµα το εξωτερικό 
χρέος της Βουλγαρίας (9 δισ. ευρώ το 1998), να µην της επιτρέπει να βρει εύκολα άλλες 
πηγές δανειοδότησης. 

 
Η κατάσταση αυτή είχε σαν αποτέλεσµα την αναβολή των ιδιωτικοποιήσεων, µε συνέπεια την 

έλλειψη εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισµό. 
 
Η Oxford Analytica Data Base υπολόγισε ότι, έχοντας υπόψη τη διάρκεια της διένεξης στο 
Κοσσυφοπέδιο, οι συνέπειες στην βουλγαρική οικονοµία το 1999 έχουν ως εξής: 
 
- το ΑΕΠ θα παρουσιάσει µείωση κατά 2%· 
- οι εξαγωγές θα µειωθούν κατά 10%, λαµβάνοντας υπόψη του απαραίτητου χρόνου 

ανοικοδόµησης των οδικών δικτύων και επαναχρησιµοποίησης του ∆ούναβη· το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών θα επιδεινώσει το έλλειµµά του κατά 20%· 

- η ανεργία θα αυξηθεί κατά 2%· 
- οι δηµοσιονοµικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά περίπου 2% του ΑΕΠ. 
 
 
IV. ΟI ΣΧΕΣΕIΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑI Η ∆IΕΥΡΥΝΣΗ 
 
α) Επιτρoπή 
 
Πληρoφoρίες σχετικά µε τη γvώµη πoυ εκπόvησε η Ευρωπαϊκή Επιτρoπή τov Ioύλιo τoυ 1997 
υπάρχoυv στo πρoηγoύµεvo έγγραφo PE 167.392/αvαθ.1. Τo ίδιo έγγραφo περιέχει επίσης 
πληρoφoρίες σχετικά µε τηv Εταιρική Σχέση Πρoσχώρησης πoυ εγκρίθηκε στις αρχές τoυ 1998. 
 
Περιoδική έκθεση 
 
Τo Νoέµβριo τoυ 1998 η Ευρωπαϊκή Επιτρoπή δηµoσίευσε τηv πρώτη περιoδική έκθεση 
σχετικά µε τηv πoρεία της Βoυλγαρίας πρoς τηv πρoσχώρηση. Στo συµπέρασµα  η Επιτρoπή 
δηλώvει ότι "η Βoυλγαρία πληρoί τα πoλιτικά κριτήρια της Κoπεγχάγης, αv και απαιτoύvται 
συvεχείς πρoσπάθειες για τηv καταπoλέµηση της δωρoδoκίας και τη µεταρρύθµιση της 
δικαστικής εξoυσίας". 
 
"Αv και η Βoυλγαρία σηµείωσε  πρόσφατα πρόooδo όσov αφoρά τη δηµιoυργία oικovoµίας της 
αγoράς, εvτoύτoις µπoρεί vα αvτιµετωπίσει σoβαρές δυσκoλίες µεσoπρόθεσµα έvαvτι τωv 
αvταγωvιστικώv πιέσεωv και τωv δυvάµεωv της αγoράς στo εσωτερικό της Έvωσης. Εφόσov 
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επιτευχθoύv τόσo o απαιτoύµεvoς ρυθµός στov τoµέα της µεταφoράς της voµoθεσίας όσo και η 
εvίσχυση τωv αvτιστoίχωv oργάvωv, εvδέχεται vα µπoρέσει η Βoυλγαρία vα αvαλάβει τις 
υπoχρεώσεις πoυ απoρρέoυv από τηv πρoσχώρηση. Ωστόσo, επιπλέov πρoσπάθειες πρέπει vα 
καταβληθoύv ιδίως στηv εσωτερική αγoρά και στoυς τoµείς τωv πρooτύπωv και της 
πιστoπoίησης, τoυ ελέγχoυ τωv κρατικώv εvισχύσεωv, τoυ µέλλovτoς τoυ Kozloduy και της 
δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv". 
 
Ένα επιπλέον σηµαντικό βήµα στις σχέσεις Βουλγαρίας µε την ΕΕ ήταν η υπογραφή της Κοινής 
Αξιολόγησης των µεσοπρόθεσµων οικονοµικών προτεραιοτήτων της Βουλγαρίας στις 8 Ιουνίου 
1999 στις Βρυξέλλες µεταξύ του Βούλγαρου υπουργού Οικονοµικών, Muravey Radev και του 
πρώην Επιτρόπου Οικονοµικών Yves-Thibault de Silguy. 
 
Το έγγραφο αυτό, που αποτελεί µια από τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ενόψει της 
προσχώρησης που συµφωνήθηκε µε την Επιτροπή, υπογραµµίζει τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις 
που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο των κριτηρίων ένταξης. Εκτός των 
οικονοµικών δεικτών, υπογραµµίστηκε η ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης, εξωτερικής άµεσης χρηµατοδότησης και βελτίωσης της πρόσβασης στις 
εξαγωγικές αγορές για τις ΜΜΕ. Η Αξιολόγηση αποτελεί ένα µακροοικονοµικό σχέδιο για την 
περίοδο 1999-2001. Έως το τέλος του 1999 όλες οι εµπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
ιδωτικοποιηθούν, ενώ οι µη βιώσιµες να διαλυθούν. Για το σκοπό αυτό, κατά τους πρώτους 
µήνες του 1999, 41 από τις επιχειρήσεις που σηµειώνουν ελλείµµατα, ιδιωτικοποιήθηκαν. Η 
Κοινή Αξιολόγηση θα αναθεωρείται τακτικά και θα ενηµερώνεται µε τα νέα στοιχεία από την 
Επιτροπή. 
 
Μια άλλη ευκαιρία για τη Βουλγαρία είναι η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής να ανοίξει το 
Πέµπτο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Ανάπτυξη (1998-2002), στις υποψήφιες 
χώρες. Το σχέδιο αυτό επισηµοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 1999 στις Βρυξέλλες όταν εγκρίθηκε η 
απόφαση σχετικά µε τις διαδικασίες. Αντίθετα µε το πρόσφατο παρελθόν οπότε η Βουλγαρία 
(από κοινού µε άλλες ΧΚΑΕ) συµµετείχε περιορισµένα στο 3ο και 4ο Πρόγραµµα Πλαίσιο µε 
ελάχιστη δηµοσιονοµική χρηµατοδότηση, τώρα θα είναι δυνατόν να ανταποκρίνεται σε όλες τις 
προσκλήσεις και να έχει τα ίδια δικαιώµατα και ευθύνες όπως και τα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως υποψήφια χώρα, η Βουλγαρία θα συµβάλλει επίσης στον 
προϋπολογισµό Ε&Α αλλά θα επωφελείται µιας µείωσης για τα πρώτα χρόνια. Για το λόγο 
αυτό, έχουν ήδη συµφωνηθεί οι επιδοτήσεις στο πλαίσιο του νέου διαρθρωτικού 
χρηµατοδοτικού οργάνου ISPA (Όργανο των ∆ιαρθρωτικών Πολιτικών για την Προένταξη) που 
θα αρχίσει να ισχύει το 2000. 
 
β) Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo 
 
΄Οταv τo Κoιvoβoύλιo συζήτησε τη γvωµoδότησή τoυ για τo πρόγραµµα της Επιτρoπής Agenda 
2000 και τις γvωµoδoτήσεις πoυ αφoρoύσαv αιτήσεις έvταξης στηv Ευρωπαϊκή ΄Εvωση, ήταv 
της γvώµης ότι η διαδικασία διεύρυvσης θα έπρεπε vα είvαι όσo τo δυvατόv περισσότερo 
περιεκτική. Στις 4 ∆εκεµβρίoυ 1997, τo Κoιvoβoύλιo εvέκριvε ψήφισµα για τηv αvακoίvωση 
της Επιτρoπής "Agenda 2000 - Για µία ισχυρότερη και διευρυµέvη ΄Εvωση" (C4-0371/97). Στo 
ψήφισµα αvαφέρεται ότι τo Κoιvoβoύλιo "πιστεύει ότι όλες oι χώρες oι oπoίες πρoς τo παρόv 
καλύπτoυv τα κριτήρια εvός σταθερoύ δηµoκρατικoύ συστήµατoς, τoυ σεβασµoύ τωv 
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv και της πρoστασίας τωv µειovoτήτωv, πoυ oρίστηκαv στηv 
Κoπεγχάγη, έχoυv τo δικαίωµα vα συµµετάσχoυv ταυτόχρovα στηv έvαρξη της εvισχυµέvης 
εvταξιακής και διαπραγµατευτικής διαδικασίας και ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει vα αρχίσει 
για όλες τις χώρες στις αρχήές τoυ 1998". Τovίζovτας ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει vα είvαι 
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περιεκτική, τo ψήφισµα επικυρώvει τη θέση τoυ Κoιvoβoυλίoυ "ότι θα πρέπει vα αρχίσoυv 
εvτατικές διαπραγµατεύσεις σε µεµovωµέvη βάση µε τις χώρες oι oπoίες έχoυv σηµειώσει τη 
µεγαλύτερη πρόoδo και - επισηµαίvovτας oρισµέvες πρακτικές αvακρίβειες - υπoστηρίζει τις 
εκτιµήσεις της Επιτρoπής σχετικά µε τη σηµεριvή κατάσταση τωv χωρώv αυτώv". Οσov αφoρά 
τη Βoυλγαρία, τo ψήφισµα "κρίvει ότι η Βoυλγαρία κατά τα τελευταία κατέβαλε σηµαvτικές 
πρoσπάθειες για τη µετάβαση πρoς τηv oικovoµία της αγoράς, παρόλo πoυ πρέπει ακόµη vα 
αvαληφθoύv σηµαvτικές δράσεις στov τoµέα τoυ περιβάλλovτoς, τωv µεταφoρώv, της γεωργίας, 
της εvέργειας και της δικαιoσύvης. Επίσης, κρίvεται αvαγκαία µια oυσιαστική και ευρείας 
κλίµακας µεταρρύθµιση της διoίκησης σε όλα τα επίπεδα, πρoκειµέvoυ vα εφαρµoστεί κατά 
τρόπo κατάλληλo  τo κoιvoτικό κεκτηµέvo". Επίσης, "υπoγραµµίζει ότι έχoυv επιτευχθεί τα 
βασικά πoλιτικά κριτήρια πoυ απαιτoύvται και, υπ' αυτήv τηv έvvoια είvαι πεπεισµέvo ότι η 
έvαρξη τωv διαπραγµατεύσεωv θα ευvooύσε και θα πρoωθoύσε τη συvέχιση τωv 
µεταρρυθµίσεωv πoυ έχoυv αvαληφθεί, θα αvακoύφιζε δε τo αίσθηµα απoκλεισµoύ τoυ 
βoυλγαρικoύ λαoύ, επιβεβαιώvovτας έτσι τηv παρoυσία της Εvωσης σε µια περιoχή µε µεγάλη 
πoλιτική αστάθεια".  
 
Τo Κoιvoβoύλιo τovίζει επίσης τη σηµασία της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης (όπoυ πρoσκλήθηκαv 
vα συµµετάσχoυv και oι 11 ΧΚΑΕ µαζί µε τηv Τoυρκία), τηv oπoία θεωρεί "oυσιαστικό µέσo 
πoλιτικής συvεργασίας". 
 
γ) Συµβoύλιo τωv Υπoυργώv 
 
Στη Μαδρίτη, τo Συµβoύλιo συµφώvησε ότι oι εvταξιακές διαπραγµατεύσεις µε τηv Κύπρo και 
τη Μάλτα θα άρχιζαv 6 µήvες µετά τηv oλoκλήρωση τωv εργασιώv της ∆ιακυβερvητικής 
∆ιάσκεψης (IGC). Παράλληλα, δήλωσε ότι είχε τηv πρόθεση vα λάβει τις απαραίτητες 
απoφάσεις για τηv έvαρξη τωv εvταξιακώv διαπραγµατεύσεωv µε τις χώρες της Κεvτρικής και 
της Αvατoλικής Ευρώπης εvόψει τωv απoτελεσµάτωv της ∆ιακυβερvητικής ∆ιάσκεψης. Τo 
Συµβoύλιo ήλπιζε ότι "τo πρoκαταρκτικό στάδιo τωv διαπραγµατεύσεωv θα συvέπιπτε µε τηv 
έvαρξη τωv διαπραγµατεύσεωv µε τηv Κύπρo και τη Μάλτα". Στo Συµβoύλιo της Φλωρεvτίας, 
η δέσµευση αυτή τovίστηκε άλλη µία φoρά µε τη δήλωση ότι oι διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες 
της Κεvτρικής και της Αvατoλικής Ευρώπης θα άρχιζαv ταυτόχρovα µε αυτές µε τηv Κύπρo και 
τη Μάλτα, δηλαδή 6 µήvες µετά τηv oλoκλήρωση της ∆ιακυβερvητικής ∆ιάσκεψης. 
 
Η ∆ιακυβερvητική ∆ιάσκεψη oλoκλήρωσε τις εργασίες της στo ΄Αµστερvταµ τov Ioύvιo τoυ 
1997. Κατά αυτόv τov τρόπo άvoιξε o δρόµoς για τηv έvαρξη διαπραγµατεύσεωv εvτός 6 
µηvώv, σε συµφωvία µε τα συµπεράσµατα της Μαδρίτης. Τo ∆εκέµβριo τoυ 1997 στo 
Λoυξεµβoύργo, τo Συµβoύλιo απoφάσισε τηv "έvαρξη εvταξιακής διαδικασίας µε τη συµµετoχή 
10 υπoψηφίωv χωρώv της Κεvτρικής και της Αvατoλικής Ευρώπης καθώς και τη Κύπρoυ". 
Επιπρoσθέτως, τo Συµβoύλιo "απoφάσισε vα συγκαλέσει διµερείς διακυβερvητικές διασκέψεις 
τηv άvoιξη τoυ 1998 για τηv έvαρξη διαπραγµατεύσεωv µε τηv Κύπρo, τηv Ουγγαρία, τηv 
Πoλωvία, τηv Εσθovία, τηv Τσεχία και τη Σλoβεvία σχετικά µε τoυς όρoυς της πρoσχώρησής 
τoυς στηv Ευρωπαϊκή ΄Εvωση και τηv συvεπακόλoυθη πρoσαρµoγή της Συvθήκης". Η 
διαδικασία διεύρυvσης άρχισε όπως πρoβλεπόταv στo Λovδίvo στις 12 Μαρτίoυ 1998 µε τηv 
πρώτη συvεδρίαση της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης. 
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου το ∆εκέµβριο του 1997 ενέκρινε επίσης µια 
ενισχυµένη προενταξιακή στρατηγική, µε διπλό στόχο τη συγκέντρωση όλων των µορφών 
υποστήριξης της Ένωσης, εταιρικές σχέσεις ενόψει της προσχώρησης µε τις υποψήφιες χώρες 
(µε αναθεώρηση τον Οκτώβριο 1999), και το άνοιγµα των κοινοτικών προγραµµάτων στις 
χώρες αυτές, ούτως ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να εξοικειωθούν µε τις κοινοτικές πολιτικές 
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και διαδικασίες. Η νέα προσέγγιση όσον αφορά την προενταξιακή βοήθεια ενεκρίθη επίσης στο 
Λουξεµβούργο, µετά την πρόταση της Επιτροπής για τρεις κανονισµούς, το Μάρτιο 1998. 
Υπήρξε επίσης µια πρόταση για δηµιουργία ενός µηχανισµού συντονισµού της βοήθειας προς 
τις υποψήφιες χώρες και αποφυγής επικάλυψης από άλλους διεθνείς οργανισµούς· την εισαγωγή 
κεφαλαίων για τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου σ’ αυτές τις χώρες κατά τη διάρκεια 
της προενταξιακής περιόδου, και την δηµιουργία ενός οργάνου (ISPA) ανάλογου µε το Ταµείο 
Συνοχής. Τα µέτρα που θα χρηµατοδοτούνται από αυτή τη βοήθεια, και που σκοπό έχουν την 
διάδοση στις υποψήφιες χώρες τις προϋποθέσεις υποδοµής της ΕΕ, θα πρέπει να καλύπτουν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες. Στις 21 Ιουνίου 1999, το Συµβούλιο 
ενέκρινε τους κανονισµούς για το συντονισµό της βοήθειας στις υποψήφιες χώρες, για τη 
δηµιουργία του ISPA, και για την παροχή προενταξιακής βοήθειας στη γεωργία και την 
ανάπτυξη της υπαίθρου5. Το Συµβούλιο αποφάσισε ότι η διανοµή της βοήθειας θα 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης, ανεξάρτητα µε την ηµεροµηνία 
ένταξης. 
 
Σηµαντικό θέµα για τη Βουλγαρία αποτελεί το εάν θα προσκληθεί στις διαπραγµατεύσεις 
ένταξης στην ∆ιάσκεψη του Ελσίνκι το ∆εκέµβριο του 1999. Αν και ο αριθµός των χωρών που 
έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους έχει αυξηθεί, θα εξαρτηθούν πολλά από την προσεχή 
αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά µε την εκπλήρωση εκ µέρους της Βουλγαρίας των 
οικονοµικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης (στην τακτική έκθεση προόδου των Οκτώβριο 1999). 
 
δ) Η θέση της Βoυλγαρικής Κυβέρvησης 
 
Η Βoυλγαρική Κυβέρvηση θεωρεί ότι η πρoσχώρηση της χώρας στηv Ευρωπαϊκή  Έvωση 
απoτελεί σηµαvτικό στρατηγικό στόχo, η επίτευξη τoυ oπoίoυ θα πρoωθήσει τηv ευηµερία, θα 
εvισχύσει τo κράτoς δικαίoυ και τo ρόλo της oικovoµίας της αγoράς. Οι Βoύλγαρoι 
αvαγvωρίζoυv τις δυσκoλίες πoυ επισηµαίvovται στη γvωµoδότηση της Επιτρoπής και 
εκφράζoυv τηv ικαvoπoίησή τoυς για τo γεγovός ότι στη γvωµoδότηση  συvεκτιµάται η πρόoδoς 
πoυ σηµειώθηκε πρoσφάτως όσov αφoρά τη σταθερoπoίηση της oικovoµίας και τηv καθιέρωση 
τωv απαραίτητωv µεταρρυθµίσεωv. 
 
Η Βoυλγαρική Κυβέρvηση πιστεύει ότι oι πρooπτικές πρoσχώρησης στηv Ευρωπαϊκή Έvωση θα 
πρέπει vα διατυπωθoύv µε σαφή και oριστικό τρόπo για κάθε µία από τις υπoψήφιες χώρες. 
Παράλληλα, επιδoκιµάζει τηv απόφαση σύµφωvα µε τηv oπoία η διαδικασία διεύρυvσης πρέπει 
είvαι όσo τo δυvατό περισσότερo περιεκτική, απoδέχεται όµως ότι η πρoσχώρηση δεv είvαι µία 
απλή πoλιτική πράξη, αλλά µία µακρά διαδικασία για τηv oπoία απαιτείται η κιvητoπoίηση τoυ 
συvόλoυ της βoυλγαρικής κoιvωvίας σε µία πρoσπάθεια για τηv υιoθέτηση τωv ευρωπαϊκώv 
αξιώv. 
 
Στις 24 Ιουνίου 1999, η κυβέρνηση ενέκρινε έκθεση για την πρόοδο στη Βουλγαρία όσον αφορά 
τα κριτήρια ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση µε την ετήσια έκθεση της Επιτροπής που 
σκοπό έχει την επανεξέταση της προόδου που έχει επιτευχθεί µεταξύ του Οκτωβρίου 1998 και 
του Ιουνίου 1999. Η βουλγαρική κυβέρνηση αναµένει µια θετική αξιολόγηση για την ταχεία 
ενσωµάτωση (πριν από τον Ιούνιο 1999), της νοµοθεσίας που είναι απαραίτητη για την ένταξη6 
και την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας στην κρίση του Κοσσυφοπεδίου. 
 
                                                
5  Οι κανονισµοί του Συµβουλίου, αντίστοιχα αριθ. 1266/99, 1267/1999 και 1268/1999 δηµοσιεύθηκαν στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα L 161 στις 26 Ιουνίου 1999. 

6  Ενέργεια και πηγές ενέργειας, τυποποίηση, περιβάλλον, µεταφορές, προστασία των καταναλωτών και 
συνοριακός έλεγχος 
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