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Τα ενηµερωτικά δελτία που συντάσσει η Οµάδα Εργασίας της Γραµµατείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “∆ιεύρυνση” έχουν σαν σκοπό να παρουσιάσουν µε συστηµατικό, 
συνοπτικό τρόπο, την πρόοδο των συζητήσεων όσον αφορά τις διάφορες πτυχές της διεύρυνσης της Ένωσης και τις θέσεις που υιοθετούν τα κράτη µέλη, οι αιτούσες χώρες και 
τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Τα ενηµερωτικά δελτία θα προσαρµόζονται µε βάση τα νέα στοιχεία, καθώς οι διαπραγµατεύσεις θα προχωρούν. Τα ακόλουθα δελτία έχουν 
ήδη δηµοσιευθεί: 
 
Αριθ. Τίτλος                   Αριθ. PE Ηµεροµηνία Γλώσσες 
1  Η Κύπρος και η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση        167.284/αναθ.4  18.03.99 Όλες 
2  Η Ουγγαρία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης       167.296/αναθ.2 01.02.99 Όλες 
3  Η Ρουµανία και η προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση      167.297/αναθ.2 26.02.99 Όλες 
4  Η Τσεχική ∆ηµοκρατία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης   167.335/αναθ.3 18.10.99 Όλες 
5  Η Μάλτα και οι σχέσεις της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση      167.350/αναθ.3 01.07.99 Όλες 
6  Η Βουλγαρία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης      167.392/αναθ.3 11.10.99 Όλες 
7  Η Τουρκία και οι σχέσεις της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση      167.407/αναθ.2 17.06.99 Όλες 
8  Η Εσθονία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης      167.409/αναθ.1 08.10.98 Όλες 
9  Η Σλοβενία και η προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση     167.531/αναθ.1 08.02.99 Όλες 
10  Η Λεττονία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης      167.532/αναθ.2 27.09.99 Όλες 
11  Η Λιθουανία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης      167.533/αναθ.2 12.01.99 Όλες 
12  Η Πολωνία και η προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση     167.587/αναθ.2 03.03.99 Όλες 
13  Η Σλοβακία και η προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση     167.609/αναθ.2 20.08.99 Όλες 
14  Η Ρωσία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης       167.734/αναθ.1 23.02.99 Όλες 
15  Θεσµικές πτυχές της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης     167.299/αναθ.1 21.06.99 DE-EN-ES -FR-IT 
16  Έλεγχος και προστασία των οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προοπτική  
  της διεύρυνσης                167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Η περιβαλλοντική πολιτική και η διεύρυνση         167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης   167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  ∆ηµοσιονοµικές πτυχές της διεύρυνσης          167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Η δηµοκρατία και ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου στη διαδικασία 
  της διεύρυνσης της ΕΕ              167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  Η διεύρυνση της ΕΕ και η Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή     167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Στατιστικό παράρτηµα σχετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ      167.614/αναθ.5 06.07.99 EN 
23  Τα νοµικά προβλήµατα της διεύρυνσης          167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Η προενταξιακή στρατηγική για τη διεύρυνση της ΕΕ      167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Η συνεργασία στους τοµείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων στη 
  διαδικασία της διεύρυνσης             167.690/αναθ.1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Τα δικαιώµατα της γυναίκας και η διεύρυνση της ΕΕ      167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Η διεύρυνση και η γεωργία            167.741  03.09.98        DE-EN-ES-FR-IT 
28  Η Ελβετία και η διεύρυνση             167.777/αναθ.1 08.03.99 Όλες 
29  Η διεύρυνση και η αλιεία              167.799  12.10.98 Όλες 
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Αριθ. Τίτλος                  Αριθ. PE Ηµεροµηνία Γλώσσες 
 
30 Η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας και η διεύρυνση της ΕΕ 
       της Ευρωπαϊκής Ένωσης              167.822/αναθ.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
31  Η ασφάλεια και η άµυνα και η διεύρυνση της ΕΕ        167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΟΧ) και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Το πρόγραµµα PHARE και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης   167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 167.962  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Η βιοµηχανική πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ        167.963/αναθ.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Η Ατζέντα 2000 και η διεύρυνση της ΕΕ          168.008/αναθ.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Η διεύρυνση και οι εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις       168.062/αναθ.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία διεύρυνσης   168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Κοινωνικές πτυχές της διεύρυνσης της ΕΕ         168.115/αναθ.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Πυρηνική ασφάλεια στις αιτούσες χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης 168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Η κοινή γνώµη σχετικά µε τη διεύρυνση στα κράτη µέλη της ΕΕ και στις αιτούσες χώρες 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Η Ρωσική µειονότητα στα Κράτη της Βαλτικής και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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 
44  Η πολιτική µεταφορών και η διεύρυνση της ΕΕ        168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT  
 
Για να αναζητήσετε αντίγραφα των δελτίων αυτών θα πρέπει να απευθύνεστε στους:  
 
κα. Ε. Deguffroy, Λουξεµβούργο, SCH 602, Τηλ. (352) 4300-22906 / φαξ: (352) 4300-29027  
Oµάδα Εργασίας “∆ιεύρυνση”, Βρυξέλλες,  LEO 06D119, Τηλ. (32 2) 284 2381 /φαξ: (32 2) 284 4984 
Οµάδα Εργασίας “∆ιεύρυνση”, Στρασβούργο, IP2 447, Tηλ. (33 3) 8817-4408 / φαξ: (33 3) 8817-9059 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement   INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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I.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η Εσθονία εξακολουθεί να σηµειώνει σταθερή πρόοδο καθώς συνεχίζει τις ενταξιακές 
διαπραγµατεύσεις της µε την ΕΕ. Έως τη λήξη της πορτογαλικής προεδρίας, θα έχουν ξεκινήσει 
διαπραγµατεύσεις και στα 31 κεφάλαια.  
 
Όσον αφορά τις εξελίξεις στο εσωτερικό, οι τοπικές εκλογές επιβεβαίωσαν σε γενικές γραµµές 
τις τάσεις των εθνικών εκλογών. Το Κόµµα Κεντρώων (Centre Party) κέρδισε τις περισσότερες 
έδρες, αλλά δυσκολεύτηκε να βρει συµµάχους. Στο κοινοβούλιο (Riigikogu), η αντιπολίτευση 
παρεµπόδισε τις κοινοβουλευτικές εργασίες σχετικά µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο περί 
αποκατάστασης των περιουσιών. Το πρόβληµα διευθετήθηκε µόνο κατόπιν συµφωνίας να 
ανασταλεί η εξέλιξη των εργασιών για το νοµοσχέδιο. Αργότερα εντός του έτους, είναι πιθανό 
να εξετασθεί τυχόν τροποποίηση του νόµου για τη γλώσσα.  
 

II. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
α)  Νεότερη ιστορία 
Η ιστορία της Εσθονίας χαρακτηρίζεται από εισβολές και κατά καιρούς η χώρα έχει κατακτηθεί 
από τις περισσότερες γειτονικές της χώρες. Στα τέλη του 13ου αιώνα η Εσθονία αποτελούσε 
τµήµα της επικράτειας των Γερµανών Ιπποτών του Τευτονικού Τάγµατος. Η ρωσική εισβολή  
από τον Τσάρο Ιβάν ∆΄ (τον Τροµερό), το 1558, αποσταθεροποίησε την περιοχή, µε 
αποτέλεσµα την προσάρτηση της Εσθονίας από τη Σουηδία. Το 1721, µε τη συνθήκη του 
Nystad, η Εσθονία προσαρτήθηκε στη ρωσική αυτοκρατορία µετά τη νίκη του Τσάρου Πέτρου I 
(του Μεγάλου) επί της Σουηδίας. Η έκρηξη της αστυφιλίας κατά το 19ο αιώνα προκάλεσε τη 
φυγή της γερµανικής αριστοκρατίας που είχε αποµείνει στην πρωτεύουσα Ταλλίν και έδωσε 
στην Εσθονία ένα αίσθηµα εθνικής ταυτότητας. 
 
Μετά µια τριετή περίοδο ουσιαστικής αυτονοµίας που ακολούθησε τη ρωσική επανάσταση του 1917, 
η Εσθονία απέκτησε την πλήρη ανεξαρτησία της µε τη συνθήκη του Tartu που υπογράφηκε µε τη 
µετεπαναστατική Ρωσία το 1920. Ακολούθησε µια σύντοµη περίοδος φιλελεύθερης δηµοκρατίας που 
τερµατίστηκε το 1934 όταν ο πρωθυπουργός Konstantin Pats επέβαλε ένα απολυταρχικό καθεστώς µε 
ένα αναίµακτο πραξικόπηµα. Το 1940, η Εσθονία προσαρτήθηκε δια της βίας στη Σοβιετική Ένωση, 
ουσιαστικά µε τη συγκατάθεση της Γερµανίας, βάσει των όρων του µυστικού συµφώνου Molotov-
Ribbentrop που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 1939. Ακολούθησαν εκλογές που διεξήχθησαν υπό 
καθεστώς νοθείας και το κοινοβούλιο που προέκυψε από αυτές ανακήρυξε την Εσθονία ως µια από 
τις µετέχουσες στη Σοβιετική Ένωση δηµοκρατίες, στις 6 Αυγούστου. Από τον Ιούλιο του 1941, η 
Εσθονία κατελήφθη από τα γερµανικά στρατεύµατα κατά την προέλασή τους προς τη Μόσχα, όµως 
η Σοβιετική Ένωση επανέκτησε τον έλεγχο της δηµοκρατίας τον Αύγουστο του 1944, όταν ο 
Κόκκινος Στρατός απέκρουσε τη ναζιστική προέλαση. Η κοινωνία, η βιοµηχανία και η υποδοµή 
εκβιοµηχανίστηκαν γρήγορα και τόσο η βιοµηχανία όσο και η γεωργία εντάχθηκαν στο Σοβιετικό 
οικονοµικό πρόγραµµα. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Εσθονίας (CPΕ) ανέλαβε τον απόλυτο έλεγχο 
της διακυβέρνησης και της διοίκησης, καταπνίγοντας όλες τις αντίθετες πολιτικές απόψεις. 
 
Ένα περισσότερο φιλελεύθερο πολιτικό κλίµα αναπτύχθηκε κατά τα τέλη του 1980, όταν ο τότε 
σοβιετικός πρόεδρος Μιχαήλ Γκορµπατσώφ εφάρµοσε τις πολιτικές της περεστρόϊκα και της 
γλάσνοστ για την αναζωογόνηση της κεντρικά σχεδιαζόµενης οικονοµίας. Στην Εσθονία 
εµφανίστηκαν οµάδες υπέρ της ανεξαρτησίας, ιδίως το Λαϊκό Μέτωπο της Εσθονίας (PFE) και 
το ριζοσπαστικό Κόµµα Εθνικής Ανεξαρτησίας της Εσθονίας. Ακόµη και το Κοµµουνιστικό 
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Κόµµα της Εσθονίας παρασύρθηκε από το ρεύµα αυτό. Το Ανώτατο Σοβιέτ της Εσθονίας 
ανακήρυξε την εθνική κυριαρχία της χώρας στις 16 Νοεµβρίου 1988 και τον Φεβρουάριο του 
1990 κάλεσε τις Σοβιετικές αρχές να συµµετάσχουν σε διαπραγµατεύσεις µε στόχο την 
ανεξαρτησία της Εσθονίας από τη Σοβιετική Ένωση. Μετά τις εκλογές του Μαρτίου του 1990, 
το Λαϊκό Μέτωπο της Εσθονίας και άλλες εθνικιστικές οµάδες ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της 
χώρας. Η Εσθονία κήρυξε την πλήρη ανεξαρτησία της στις 20 Αυγούστου 1991, µετά το 
αποτυχηµένο πραξικόπηµα κατά του Γκορµπατσώφ στη Μόσχα. Οι σοβιετικές αρχές 
αναγνώρισαν την ανεξαρτησία της Εσθονίας στις 6 Σεπτεµβρίου 1991. 
 
β)  Θεσµοί  
 
Μετά µια µεταβατική περίοδο δύο ετών κατά την οποία η Εσθονία επανέφερε σε ισχύ το 
σύνταγµα του µεσοπολέµου, ένα νέο σύνταγµα εγκρίθηκε µε δηµοψήφισµα στις 28 Ιουνίου 
1992. Αυτό το σύνταγµα προβλέπει την ίδρυση κοινοβουλίου ενός νοµοθετικού σώµατος 
(Riigikogu) που διαθέτει 101 έδρες, τα µέλη του οποίου εκλέγονται µε το σύστηµα της 
αναλογικής αντιπροσώπευσης. Για την αντιπροσώπευση των κοµµάτων στο κοινοβούλιο 
απαιτείται ένα ελάχιστο ποσοστό ψήφων 5%, αλλά το κόµµατα µπορούν να συγκροτούν 
συµµαχίες προκειµένου να επιτύχουν το ποσοστό αυτό. Είναι επίσης δυνατή η εκλογή 
ανεξάρτητων βουλευτών. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από το Υπουργικό Συµβούλιο, το 
οποίο αποτελείται από βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος ή των κοµµάτων του κοµµατικού 
συνασπισµού. 
 
Αρχηγός το κράτους είναι ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος στερείται σε µεγάλο βαθµό ουσιαστικών 
ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων, ασκεί ωστόσο εξουσίες στις οποίες περιλαµβάνεται το δικαίωµα 
διορισµού του πρωθυπουργού, το δικαίωµα αναποµπής νοµοσχεδίων στο κοινοβούλιο προς 
επανεξέταση (δηλ. καθυστέρησης της εφαρµογής τους), καθώς και το δικαίωµα κήρυξης 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος εκλέγεται από το κοινοβούλιο µε µυστική 
ψηφοφορία. Η θητεία του είναι τετραετής και µπορεί να επανεκλεγεί για το πολύ δύο 
συνεχόµενες θητείες. Ο σηµερινός πρόεδρος, Lennart Meri, επανεξελέγη τον Σεπτέµβριο του 
1996. 
 
Το δικαστικό σώµα είναι ανεξάρτητο και οι εξουσίες του ορίζονται από το σύνταγµα. Σε τοπικό 
επίπεδο, η δικαιοσύνη απονέµεται µέσω ενός συστήµατος πρωτοδικείων. Το Εθνικό ∆ικαστήριο 
επέχει θέση ανώτατου δικαστηρίου. Απαιτείται η διάθεση περισσότερων πόρων και βελτίωση 
της κατανοµής των αρµοδιοτήτων για την ενίσχυση των ικανοτήτων και των επιδόσεων του 
δικαστικού σώµατος στο επίπεδο που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, στη 
γνωµοδότησή της του Ιουλίου του 1997, παρ’ όλο που δεν αµφισβητεί την ακεραιότητα του 
συστήµατος, εξέφρασε “ουσιαστικές αµφιβολίες” όσον αφορά τη σηµερινή ικανότητα της 
Εσθονίας να εφαρµόσει το δίκαιο της ΕΕ. 
 
Οι πλέον πρόσφατες εκλογές στην Εσθονία διενεργήθηκαν στις 7 Μαρτίου 1999. Τις 
περισσότερες έδρες συγκέντρωσε το κεντροδεξιό κόµµα του πρώην πρωθυπουργού Edgar 
Savisaar, αλλά ο κεντροδεξιός συνασπισµός της αντιπολίτευσης που αποτελείται από το 
Μεταρρυθµιστικό Κόµµα (R), το Κόµµα των Μετριοπαθών (M) και την Πατριωτική Ένωση 
(PPU), συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Νέος 
πρωθυπουργός διορίστηκε ο Mart Laar της Πατριωτικής Ένωσης. Τα αποτελέσµατα των 
εκλογών έχουν ως ακολούθως: 
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Κόµµα  % ψήφων Αριθ. Εδρών 

Κόµµα Συνασπισµού 7,58 7 
Κόµµα Κεντρώων 23,41 28 
Πατριωτική Ένωση 16,09 18 
Μεταρρυθµιστικό Κόµµα 15,92 18 
Κόµµα Μετριοπαθών 15,21 17 
Αγροτικό Λαϊκό Κόµµα 7,27 7 
Ενωµένο Λαϊκό Κόµµα 6,13 6 
Λοιπά κόµµατα 8,39 - 

 
(γ)  Πρόσφατες εξελίξεις 
 
i) Τοπικές εκλογές 
 
Η έκβαση των τοπικών εκλογών του Οκτωβρίου κινήθηκε στα συνήθη πλαίσια που θέλουν τις 
πολιτικές συµµαχίες να σηµειώνουν σαρωτικές νίκες σε βάρος µεµονωµένων κοµµάτων. 
Παρόλο που το Κόµµα Κεντρώων κέρδισε τις περισσότερες συνολικά έδρες από τα 11 κόµµατα 
που διεκδικούσαν την εκλογή, δεν κατάφερε να βρει εταίρους για να σχηµατίσει πλειοψηφία. 
Κατά συνέπεια, ο κυβερνών συνασπισµός της Πατριωτικής Ένωσης, οι Μετριοπαθείς και το 
Μεταρρυθµιστικό Κόµµα κέρδισαν τον έλεγχο δεκατριών από τα δεκαπέντε δηµοτικά 
συµβούλια. Το ποσοστό προσέλευσης των ψηφοφόρων στις κάλπες ήταν χαµηλό, µόλις στο 
49,4% σε σχέση µε το 50,9% των προηγούµενων τοπικών εκλογών του 1996. Σε αντίθεση µε 
τις εθνικές εκλογές, οι µη έχοντες εσθονική υπηκοότητα είχαν δικαίωµα ψήφου, δύο δε ρωσικές 
εκλογικές συµµαχίες, η Λαϊκή Επιλογή (People`s Choice) και η Λαϊκή Εµπιστοσύνη (People`s 
Trust) ήταν υποψήφιες. Αντίθετα µε τις εθνικές εκλογές, τα κόµµατα είχαν τη δυνατότητα να 
συµµετάσχουν υπό µορφή εκλογικών συµµαχιών.  
 
Στην πρωτεύουσα, όπου την εξουσία είχε παλιότερα το Κόµµα Κεντρώων, τα αποτελέσµατα 
ήταν τα πλέον αµφίρροπα. Οι Κεντρώοι κέρδισαν 21 έδρες, η Πατριωτική Ένωση 14, η 
Μεταρρύθµιση 10, η ρωσόφιλη Λαϊκή Επιλογή εννέα και η Λαϊκή Εµπιστοσύνη τέσσερις, οι 
Μετριοπαθείς τέσσερις και το Κόµµα Συνασπισµού δύο. Ωστόσο, ούτε οι Κεντρώοι ούτε τα 
κυβερνώντα κόµµατα συνασπισµού, µε συνολικά 28 έδρες, κέρδισαν συνολική πλειοψηφία στο 
συµβούλιο των 64 εδρών. Εντούτοις, τα κόµµατα του συνασπισµού υπέγραψαν συµφωνία µε τη 
Λαϊκή Εµπιστοσύνη κι έναν ανεξάρτητο σύµβουλο, προκειµένου να συγκεντρώσουν 
πλειοψηφία. Η συµφωνία τους βασίζεται στην καταπολέµηση της διαφθοράς στην πόλη.  
 
Σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας του συνασπισµού, η θέση του δηµάρχου προοριζόταν 
για την Πατριωτική Ένωση. Ο υποψήφιος του εν λόγω κόµµατος Juri Mois, υπουργός 
εσωτερικών, απέτυχε στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, αλλά κατάφερε να νικήσει στο δεύτερο 
που έλαβε χώρα αµέσως µετά. Το Κόµµα Κεντρώων υποστηρίζει ότι αυτό ήταν παράνοµο και 
έκανε αίτηση στα δικαστήρια για την ακύρωση του διορισµού του. Εντωµεταξύ, ο κ. Mois, που 
είχε πρωτύτερα παραιτηθεί από υπουργός εσωτερικών, αντικαταστάθηκε από τον κ. Tarmo 
Loodus, µέλος της Πατριωτικής Ένωσης και αντιδήµαρχο της πόλης Viljandi.  
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ii) Αδιέξοδο στο Riigikogu 
 
Αντιπρόσωποι όλων των παρατάξεων στο Riigikogu αποφάσισαν να αναστείλουν τις εργασίες 
του νοµοσχεδίου περί αποκατάστασης των περιουσιών, τερµατίζοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, το 
αδιέξοδο που ταλάνιζε τη βουλή επί εβδοµάδες. Επήλθε κοινή συµφωνία για τη συνέχιση του 
κοινοβουλευτικού έργου, ενώ η επεξεργασία του νοµοσχεδίου που αναπέµφθηκε δύο φορές θα 
συνεχιστεί αργότερα.  
 
Το έργο του Riigikogu είχε παραµείνει ουσιαστικά στάσιµο από τις 16 Φεβρουαρίου, όταν η 
αντιπολίτευση άρχισε να παρεµποδίζει τις εργασίες του κοινοβουλίου προκειµένου να µην 
εγκριθούν οι τροποποιήσεις του νόµου περί επιστροφής και αποζηµίωσης των περιουσιών 
στους γερµανικής καταγωγής µετανάστες. Την επόµενη εβδοµάδα, το Riigikogu δεν κατάφερε 
να επεξεργαστεί ούτε ένα από τα 19 νοµοσχέδια της ηµερήσιας διάταξης εξαιτίας των τακτικών 
καθυστέρησης της αντιπολίτευσης. Μεταξύ των εν λόγω νοµοσχεδίων συγκαταλεγόταν το 
αναθεωρηµένο νοµοσχέδιο περί στρατιωτικής θητείας, το οποίο αναµενόταν να ψηφιστεί πριν 
από την Ηµέρα της Ανεξαρτησίας.  
 
Το νοµοσχέδιο περί αποκατάστασης των περιουσιών αφορά περίπου 200 άτοµα που είχαν 
µεταναστεύσει στη Γερµανία το 1941. Η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι τα εν λόγω άτοµα 
απώλεσαν το δικαίωµα επί της περιουσίας τους, δεδοµένου ότι είχαν ήδη λάβει αποζηµίωση 
εκείνο το διάστηµα από τη γερµανική κυβέρνηση. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο, η εισαγγελική 
αρχή άσκησε ποινική δίωξη σχετικά µε το καταγγελλόµενο µη σύννοµο χαρακτήρα της 
αποκατάστασης των περιουσιών στους γερµανικής καταγωγής επαναπατρισθέντες από τις 
δηµοτικές αρχές της πρωτεύουσας Τάλλιν. Η επιστροφή ή αποζηµίωση της περιουσίας στους 
επαναπατριζόµενους πρέπει να ρυθµιστεί από µια συµφωνία µεταξύ των δύο χωρών, ωστόσο 
καµιά συµφωνία δεν έχει ακόµη υπογραφεί µεταξύ της Εσθονίας και της Γερµανίας.  
 
iii) Άµεσες προεδρικές εκλογές 
 
Μια προσπάθεια εφαρµογής του συστήµατος άµεσης εκλογής του προέδρου από το λαό 
απορρίφθηκε από τη βουλή (Riigikogu), η οποία εκλέγει επί του παρόντος τον πρόεδρο της 
χώρας· 44 ψήφισαν κατά και 36 υπέρ της εν λόγω πρότασης. Το νοµοσχέδιο για την αλλαγή του 
συντάγµατος υποβλήθηκε από το Κόµµα Κεντρώων, του οποίου ο φιλόδοξος ηγέτης, Edgar 
Savisaar, είναι ένας από τους βασικότερους διεκδικητές του αξιώµατος του προέδρου. Οι 
Μετριοπαθείς, των οποίων ο αρχηγός, Andres Tarrand, τρέφει επίσης φιλοδοξίες για την εν 
λόγω θέση, υποστήριξαν την προτεινόµενη αλλαγή. Και τα δύο κόµµατα αγωνίστηκαν υπέρ 
αυτής της αλλαγής – και υπέρ του δικού τους υποψηφίου για τη θέση του προέδρου – κατά τη 
διάρκεια των τοπικών εκλογών του Οκτωβρίου. Σύµφωνα µε µια πρόσφατη δηµοσκόπηση, το 
71% των ερωτηθέντων ψηφοφόρων ήταν υπέρ της άµεσης εκλογής του προέδρου, ενώ το 17% 
υποστήριζε τον κ. Tarrand και το 15% τον κ. Savisaar. Παρ’ όλα αυτά, οι εταίροι του 
συνασπισµού των Μετριοπαθών αντιτάχθηκαν στην αλλαγή και υποστήριξαν κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης ότι το σύνταγµα δεν πρέπει να υπόκειται σε περιστασιακές αναθεωρήσεις. Το 
κοινοβούλιο επίσης απέρριψε την πρόταση να τεθεί το θέµα σε δηµοψήφισµα.  
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iv) Νόµος για τη γλώσσα 
 
Οι προκαταρκτικές εργασίες µε στόχο την ευθυγράµµιση του εσθονικού νόµου για τη γλώσσα µε τις  
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δροµολογηθεί, αλλά προς το παρόν η Εσθονία 
σχεδιάζει να περιοριστεί στην αφαίρεση των επίµαχων σηµείων ορισµένων κυβερνητικών 
διαταγµάτων.  
  
Αντιπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και της Καγκελαρίας, καθώς και ο βουλευτής Mart Nutt 
συνάντησαν τον υπουργό Υποθέσεων των Εθνοτήτων, Katrin Saks, προκειµένου να συζητήσουν την 
τροποποίηση του νόµου για τη γλώσσα. Σε περίπτωση που ο εν λόγω νόµος έπρεπε να τροποποιηθεί, 
οι αλλαγές δεν θα ήταν µεγάλες, δήλωσε ο βουλευτής κ. Nutt, µέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Παράλληλα, θα συγκρίνονταν οι νόµοι για τη γλώσσα µεταξύ Εσθονίας 
και Λεττονίας. Η οµάδα εργασίας αναµενόταν να υποβάλει τις προτάσεις της σχετικά µε τη λύση του 
προβλήµατος πριν από το Πάσχα.    
  
Το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε και αυτό ότι ο εσθονικός νόµος για τη γλώσσα πρέπει να 
τροποποιηθεί. «Όπως οι άλλοι νόµοι, έτσι και ο εσθονικός νόµος για τη γλώσσα δεν πρέπει να 
αντιτίθεται προς τους κανόνες της ΕΕ και, γι’ αυτό το σκοπό, κρίνεται αναγκαία η εξάλειψη 
ορισµένων αµφισβητήσιµων σηµείων», δήλωσε ο γραµµατέας Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, 
Taavi Toom. Ο λόγος για τον οποίο διατυπώθηκαν επικρίσεις εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
οφείλεται κυρίως στο φόβο για ενδεχόµενο περιορισµό της δυνατότητας των πολιτών της ΕΕ να 
αναπτύξουν επαγγελµατική δραστηριότητα στην Εσθονία ως αποτέλεσµα των γλωσσικών 
απαιτήσεων.  
 
Η ΕΕ έκρινε ότι η ανάγκη προσαρµογής της εσθονικής νοµοθεσίας για τη γλώσσα στις απαιτήσεις 
της Ένωσης αποτελεί µια από τις βραχυπρόθεσµες προτεραιότητες της ενταξιακής εταιρικής σχέσης. 
Ένα διάταγµα της 27ης Ιουλίου 1999 σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου για τη γλώσσα καθιέρωσε 
την απαίτηση επάρκειας στην εσθονική γλώσσα  προς το παρόν µόνο για τους εργαζόµενους στο 
δηµόσιο τοµέα.   
 
 
III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
α) Περίληψη 
 
Από την επανάκτηση της ανεξαρτησίας της το 1991, η Εσθονία εφάρµοσε µε συνέπεια 
οικονοµικές και χρηµατοπιστωτικές πολιτικές µε έντονο προσανατολισµό προς την αγορά και 
τη σταθερότητα, συµπεριλαµβανοµένης µιας ανοικτής εµπορικής πολιτικής χωρίς δασµούς, της 
πλήρους µετατρεψιµότητας του νοµίσµατος για τις συναλλαγές τρεχούµενων λογαριασµών και 
λογαριασµών κεφαλαίου, ενός νοµισµατικού συµβουλίου για τη σύνδεση της εσθονικής 
κορόνας (EEK) µε το γερµανικό µάρκο, καθώς και ενός δραστήριου προγράµµατος 
ιδιωτικοποίησης που είχε ως αποτέλεσµα τη µεταβίβαση σε ιδιώτες όλων σχεδόν των κρατικών 
επιχειρήσεων. Ο συνδυασµός συντηρητικών χρηµατοπιστωτικών πολιτικών και της δέσµευσης 
προς τη διαρθρωτική µεταρρύθµιση δηµιούργησε συνθήκες πρώιµης οικονοµικής ανάκαµψης 
όσον αφορά την αύξηση του εθνικού προϊόντος (αρχής γενοµένης το 1995) και µείωσης του 
πληθωρισµού. Το 1999, κυρίως λόγω της οικονοµικής κρίσης στη Ρωσία, παρατηρήθηκε 
ελαφρά συρρίκνωση του ΑΕγχΠ, ωστόσο η ανάπτυξη αναµένεται να συνεχιστεί το 2000 και 
2001. 
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β) Τρέχουσα κατάσταση 
 
Ο προϋπολογισµός του 1999, ο οποίος παρουσίασε έλλειµµα της τάξεως του 3,2% του ΑΕγχΠ 
στο τέλος του χρόνου, σήµανε την αλλαγή της παραδοσιακά συνετής εσθονικής προσέγγισης 
της δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Ένας από τους λόγους που προκάλεσαν το φαινόµενο αυτό, 
ήταν η δυσκολία πρόβλεψης της έκτασης των επιπτώσεων της ρωσικής κρίσης στην εσθονική 
οικονοµία· ωστόσο, στο έλλειµµα συνέβαλαν επίσης τα λαϊκά µέτρα της προηγούµενης 
κυβέρνησης καθώς και οι µη ρεαλιστικές της υποθέσεις στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε 
µέχρι τις βουλευτικές εκλογές το Μάρτιο του 1999. Ο προϋπολογισµός του 2000 βασίζεται σε 
πιο ρεαλιστικές υποθέσεις, όµως η κυβέρνηση αναλαµβάνει µεγάλους κινδύνους µε την 
κατάργηση του φόρου εισοδήµατος εταιριών επί των επανεπενδυθέντων κερδών στα µέσα του 
2000. Η ικανότητά της να αντισταθµίσει τη µείωση των εσόδων από τη φορολόγηση του 
εισοδήµατος των εταιριών εξαρτάται από την οικονοµική ανάκαµψη που θα επιφέρει αύξηση 
των εσόδων από τη φορολογία φυσικών προσώπων, την αναθέρµανση του εµπορίου που θα 
αυξήσει τα δασµολογικά έσοδα καθώς και από την αύξηση του ποσοστού συµµετοχής του 
φόρου κατανάλωσης στα έσοδα, το οποίο επίσης εξαρτάται από τη µεγαλύτερη ευηµερία.  
 
i) Πρόβλεψη επιδόσεων 
 
Έπειτα από ένα απογοητευτικό 1999, η οικονοµία αναµένεται να επανέλθει σε σταθερούς ρυθµούς 
ανάπτυξης, καθώς το ΑΕγχΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4% το 2000 και κατά 5% το 2001. Η 
ύφεση φαίνεται ότι άγγιξε τα κατώτερα επίπεδα στα µέσα του 1999, µε το πραγµατικό ΑΕγχΠ να 
αυξάνεται µόλις κατά 0,2%, σε ετήσια βάση, στο τρίτο τρίµηνο. Εντούτοις, το πραγµατικό ΑΕγχΠ το 
1999 εκτιµάται ότι συρρικνώθηκε κατά 0,5%. Η ανάκαµψη οφείλεται στον τοµέα λιανικών 
πωλήσεων, στον τοµέα µεταφορών και επικοινωνιών καθώς και στη βιοµηχανία. Μια αύξηση ύψους 
4,5% στο τρίτο τρίµηνο σε ετήσια βάση στο εµπόριο χονδρικής και λιανικής που είναι και η 
σηµαντικότερη συνιστώσα του ΑΕγχΠ της Εσθονίας, υποδηλώνει ότι η καταναλωτική ζήτηση 
επανήλθε στα φυσιολογικά της επίπεδα. Η δεύτερη µεγαλύτερη συνιστώσα, ο τοµέας µεταφορών και 
επικοινωνιών, αυξήθηκε κατά 6,8% στο τρίτο τρίµηνο σε ετήσια βάση, ενώ η τρίτη µεγαλύτερη 
συνιστώσα, η µεταποίηση, ανέκαµψε τους µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο. Ακόµη και ο 
κατασκευαστικός τοµέας που ήταν σε ύφεση και παρουσιάζει γενικότερα ιδιαίτερη ευαισθησία σε 
οικονοµικές προσδοκίες, κατόρθωσε τουλάχιστον να αναχαιτίσει την πτώση της παραγωγής του.  
 
ii) Γεωργία 
 
Σε αντίθεση µε άλλους τοµείς της οικονοµίας, στη γεωργία αναµένεται συνέχιση της ύφεσης. 
Παρά την επιβολή ορισµένων δασµών, η σηµερινή κυβέρνηση δε φαίνεται διατεθειµένη να 
αντιµετωπίσει προνοµιακά τον εν λόγω τοµέα. Η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι η γεωργική 
παραγωγή µειώθηκε περισσότερο στην Εσθονία απ’ ό,τι στην υπόλοιπη Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη, ενώ η ενίσχυση που παρέχεται στη γεωργία της Εσθονίας είναι η 
χαµηλότερη µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Έως τα µέσα του 1999, η συµµετοχή της γεωργίας 
στο ΑΕγχΠ είχε ήδη συρρικνωθεί στο 3% από το 17% του 1988. Σε µια χώρα όπου ο 
πληθυσµός είναι, κατά τα δύο-τρίτα περίπου αστικός, η γεωργία δεν απολαµβάνει της λαϊκής 
στήριξης που απολαµβάνει σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ενδεικτικό αυτού είναι το 
γεγονός ότι η µόνη σηµαντική µελλοντική επένδυση στον εν λόγω τοµέα θα προέλθει από τα 
ειδικά για το σκοπό αυτό προενταξιακά κεφάλαια της ΕΕ.  
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iii) Εµπορικό έλλειµµα 
 
Καθώς η οικονοµία ανακάµπτει το 2000-01, το εµπορικό έλλειµµα αναµένεται να διευρυνθεί, 
καθώς αυξάνονται οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών, όπως µηχανηµάτων, προκειµένου να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες µιας µεταβατικής οικονοµίας που έχει τη δυνατότητα να 
εκσυγχρονιστεί. Οι ξένες άµεσες επενδύσεις θα συµβάλουν, επίσης, στα διογκούµενα έξοδα από 
τις εισαγωγές. Η προβλεπόµενη οικονοµική ανάκαµψη στη Ρωσία αναµένεται, εξάλλου, να 
τονώσει ορισµένες εξαγωγές, κυρίως τροφίµων, αν και όχι στα επίπεδα της προ του Αυγούστου 
του 1998 περιόδου, γιατί η ισοτιµία ρουβλίου-κορώνας έχει µεταβληθεί σε βάρους του 
ρουβλίου. Το µεγαλύτερο εµπόδιο στην πραγµατοποίηση εξαγωγών προς τη Ρωσία είναι οι 
διπλοί δασµοί εισαγωγής που επιβάλλονται στα εσθονικά προϊόντα. Τέλος, αναµένεται να φανεί 
εάν η πρόσφατη συµµετοχή της Εσθονίας στον ΠΟΕ θα αναγκάσει τη Ρωσία να καταργήσει 
τους φραγµούς που έχει θέσει υπό µορφή κυρώσεων. 
  
Περίληψη προβλέψεων (EIU) 
(% αλλαγής σε ετήσια βάση εκτός εάν υπάρχει διαφορετική ένδειξη)  
 
 1998(α) 1999(β) 2000(γ) 2001(γ)
Πραγµατική αύξηση του ΑεγχΠ 4,0 -0,5 4,0 5,0
Ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις 8,1 -10,0 5,0 7,0
Πληθωρισµός τιµών καταναλωτή (µέσος όρος) 8,2 3,4 3,5 5,3
Εξαγωγές εµπορευµάτων fob (εκατ.$) 2,690 2,531 3,013 3,622
Εισαγωγές εµπορευµάτων fob (εκατ.$) -3,805 -3,385 -4,066 -4,907
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών(εκατ.$) -478 -286 -372 -470
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών(% ΑεγχΠ) -9,2 -5,3 -6,2 -7,0
Βιοµηχανική παραγωγή 4,0 -4,0 5,0 8,0
 
(α) Πραγµατική τιµή. (β) Εκτιµήσεις EIU. (γ) Προβλέψεις EIU. 
 
iv) Εµπόριο γεωργικών προϊόντων µε την ΕΕ 
 
Στα τέλη του Νοεµβρίου του 1999, µετά τον τρίτο γύρο διαπραγµατεύσεων µεταξύ της 
Εσθονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα, η Επιτροπή 
συµφώνησε να άρει ορισµένους από τους περιορισµούς που επιβάλλονταν στα εσθονικά 
προϊόντα που πωλούνταν στην ΕΕ. Η εν λόγω απόφαση περιελάµβανε το τέλος όλων των 
περιορισµών σε εισαγωγές καφέ, ορισµένων καρυκευµάτων, µανιταριών και άλλων προϊόντων 
που υπόκεινται επί του παρόντος σε δασµούς εισαγωγών ύψους 10%. Καταργούνται, επίσης, οι 
δασµοί σε κάποια άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε συµφωνίες ποσοστώσεων, όπως για 
παράδειγµα στο χοιρινό, στα λουκάνικα, τα πουλερικά, τα τυροκοµικά και τα µήλα, ενώ, από 
πλευράς της, η ΕΕ θα εξαιρέσει τα εν λόγω προϊόντα από το καθεστώς επιδοτήσεων για τις 
εξαγωγές.  Η κατάκλυση των αγορών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης από την ΕΕ µε 
µεγάλες ποσότητες πλεονάζοντος χοιρινού που έχαιρε υψηλών επιδοτήσεων στις αρχές του 
1999, µετά την κατάρρευση της ρωσικής αγοράς, αντιµετωπίστηκε µε έντονη δυσαρέσκεια από 
τους αγρότες της χώρας και ενίσχυσε τα αρνητικά προς την ΕΕ συναισθήµατα σε ολόκληρη την 
περιοχή. Η ΕΕ συµφώνησε, επίσης, να αυξήσει τις ποσοστώσεις της Εσθονίας για ορισµένα 
προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων γαλακτοκοµικών προϊόντων, του µελιού, της 
όξινης κράµβης, της βρώµης και των ραγών.  
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γ) Συµµετοχή στον ΠΟΕ 
 
Το Νοέµβριο του 1999, η Εσθονία έγινε το 135ο µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
και το τρίτο από την πρώην Σοβιετική Ένωση µετά τη Λεττονία και τη ∆ηµοκρατία της 
Κιργιζίας. 
 
Βάσει της συµφωνίας που σύναψε µε τον ΠΟΕ, η Εσθονία συµφώνησε να θέσει ως ανώτατο 
όριο για τους δασµούς εισαγωγής το 0-10% για το µεγαλύτερο µέρος των βιοµηχανικών 
προϊόντων και το 15-45% για τα περισσότερα γεωργικά. Έως το 2003 η Εσθονία πρέπει να 
επιτρέψει σε ξένες εταιρείες να συναγωνιστούν στον τοµέα των υπεραστικών και διεθνών 
κινητών και σταθερών τηλεπικοινωνιών καθώς και στις χρηµατοπιστωτικές, τουριστικές, 
εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Ένα από τα πρώτα οφέλη της συµµετοχής στον 
ΠΟΕ πιθανώς να είναι το γεγονός ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί να καταργήσει τους διπλούς 
δασµούς υπό µορφή κυρώσεων που επιβάλλει στις εισαγωγές από την Εσθονία. Η Ρωσία 
ανακοίνωσε ότι δε θα εφαρµόσει υψηλή δασµολόγηση σε µέλη του ΠΟΕ.  
 
δ) Κατεύθυνση του εµπορίου 
 
Το 1998, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, κύριος εµπορικός εταίρος της Εσθονίας ήταν η 
Φινλανδία, η οποία κάλυψε το 23% των εισαγωγών και το 19% των εξαγωγών. Η Ρωσία 
παραµένει σηµαντικός εταίρος (11% των εισαγωγών και 13% των εξαγωγών), αλλά σε 
µικρότερο βαθµό µετά τη νοµισµατική κρίση που αντιµετώπισε. Άλλοι σηµαντικοί εµπορικοί 
εταίροι ήταν η Γερµανία (11% και 6%), η Σουηδία (9% και 17%), η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ (5% 
των εισαγωγών έκαστη) και η Λεττονία (9% των εξαγωγών).  
 
 
IV. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 
 
α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
Στις 13 Οκτωβρίου του 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τη δεύτερη Ετήσια Έκθεση 
σχετικά µε την πορεία της Εσθονίας προς την προσχώρηση. Στο συµπέρασµά της αναφέρεται 
ότι η Εσθονία πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Ωστόσο, η ψήφιση του νόµου για 
τη γλώσσα που περιορίζει τη συµµετοχή των µη οµιλούντων την εσθονική γλώσσα στην 
πολιτική και την οικονοµική ζωή αποτελεί οπισθοδρόµηση και ο εν λόγω νόµος πρέπει να 
τροποποιηθεί. Στο µεταξύ, η Επιτροπή θα παρακολουθεί επισταµένα την εφαρµογή του νόµου 
προκειµένου να προσδιορίσει τις επιπτώσεις του στην πράξη. Εξάλλου, προσοχή πρέπει να 
αποδοθεί στην καταπολέµηση της διαφθοράς. 
 
Η Εσθονία αποτελεί µια οικονοµία της αγοράς όπου οι δυνάµεις της αγοράς αναπτύσσονται 
χωρίς περιορισµούς. Μεσοπρόθεσµα, η οικονοµία της χώρας αναµένεται να είναι σε θέση να 
αντιµετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγοράς εντός της Ένωσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσει τις υπόλοιπες βασικές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. 
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Η µακροοικονοµική σταθεροποίηση παρουσιάζει βελτίωση. Περιορίστηκαν τα προηγούµενα 
µεγάλα ελλείµµατα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών και ανακόπηκε η αύξηση του 
εξωτερικού χρέους. Παρ’ όλο που το έλλειµµα του προϋπολογισµού παρουσίασε απότοµη 
αύξηση, έχουν ληφθεί διορθωτικά µέτρα για τον περιορισµό του. Προχώρησε η αναδιάρθρωση 
και η ενοποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, ενώ η χώρα εξακολούθησε να προσελκύει 
µεγάλο ύψος ξένων άµεσων επενδύσεων. Παρά την επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της 
οικονοµίας της ΕΕ, η Εσθονία συνέχισε να αυξάνει τις εξαγωγές της προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Πρέπει πλέον να δοθεί προτεραιότητα στην υλοποίηση των υπόλοιπων διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων, ιδίως στην αναδιάρθρωση µε όρους διαφάνειας του τοµέα του 
πετρελαιοφόρου σχιστόλιθου, στην ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων στο συνταξιοδοτικό και 
τον υγειονοµικό τοµέα και στην ενίσχυση της εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Πρέπει 
να επισπευσθεί η ιδιωτικοποίηση της γης, κυρίως προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της 
γεωργίας. Πρέπει να συνεχιστούν οι επενδύσεις σε υποδοµές και στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού ώστε να συνεχισθεί η µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της 
παραγωγικότητας και να καταστεί δυνατή η προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων. 
Μεσοπρόθεσµα απαιτείται αυστηρός έλεγχος των δηµόσιων δαπανών προκειµένου να 
αξιοποιηθούν στο έπακρο τα οφέλη που θα προκύψουν από τις προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις 
στους τοµείς της φορολογικής πολιτικής, της δηµόσιας διοίκησης και της υγείας. 
 
Η Εσθονία συνέχισε την ευθυγράµµισή της µε το χώρο της ενιαίας αγοράς µε σταθερό αλλά 
αργό ρυθµό, ιδίως όσον αφορά την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των δεδοµένων, 
την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων και την παρακολούθηση των κρατικών 
ενισχύσεων. Όσον αφορά τη νέα και σφαιρική προσέγγιση της πιστοποίησης και της 
τυποποίησης, η µεταρρύθµιση έχει καθυστερήσει λόγω της έλλειψης ανθρώπινων πόρων. 
Σηµαντικές προσπάθειες απαιτούνται επίσης στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων. Αξιόλογη 
πρόοδος σηµειώθηκε στους τοµείς της ενέργειας και των µεταφορών, στους οποίους 
προχώρησε περισσότερο η ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας και η απελευθέρωση. Ωστόσο, η 
αναδιάρθρωση µε όρους διαφάνειας του τοµέα του πετρελαιοφόρου σχιστόλιθου πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα, όπως επίσης και η δηµοσιονοµική εναρµόνιση στον τοµέα των 
οδικών µεταφορών. Η ικανότητα επιβολής του περιβαλλοντικού κεκτηµένου εξακολουθεί να 
είναι ανεπαρκής και διαπιστώνεται απουσία ενός σχεδίου χρηµατοδότησης των επενδύσεων. 
 
Παρ’ όλη την πρόοδο που σηµειώθηκε στους τοµείς της γεωργίας, της αλιείας και της 
περιφερειακής ανάπτυξης, απαιτούνται ακόµη σηµαντικές προσπάθειες για την οικοδόµηση των 
απαραίτητων θεσµικών δοµών και την ανάπτυξη της ικανότητας διαχείρισης κεφαλαίων. 
Προβληµατισµό προκαλούν οι καθυστερήσεις στον τελωνειακό τοµέα. Σηµαντικές προσπάθειες 
απαιτούνται στον τοµέα του τελωνειακού κώδικα, των τελωνειακών δασµών και ανάπτυξης των 
ικανοτήτων του εν λόγω τοµέα. Πολύ περιορισµένη είναι η πρόοδος που σηµειώθηκε στον 
τοµέα του χρηµατοπιστωτικού ελέγχου και τον κοινωνικό τοµέα, όπου πρέπει να δοθεί προσοχή 
στην ικανότητα υλοποίησης. Η Εσθονία ακολούθησε τις περισσότερες από τις συστάσεις της 
έκθεσης του 1998 στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, στον οποίο θα 
πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά την αστυνοµία. 
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Γενικά, η Εσθονία εξακολούθησε να σηµειώνει πρόοδο όσον αφορά την περαιτέρω 
ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας της µε το κεκτηµένο. Μικρή πρόοδος σηµειώθηκε όσον αφορά 
τη βελτίωση των διοικητικών και δικαστικών ικανοτήτων. Στον τοµέα αυτό οι βραχυπρόθεσµες 
προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης προσχώρησης έχουν επιτευχθεί µόνο εν µέρει. Η 
πρόσληψη και η απασχόληση κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού εξακολουθεί να είναι 
προβληµατική. Αυτή η κατάσταση καθυστερεί την ανάπτυξη των ικανοτήτων και για την 
αντιµετώπισή της θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα από άποψη προϋπολογισµού και 
στελέχωσης. Πρέπει να γίνουν σηµαντικές προσπάθειες, ιδίως στους τοµείς της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εµπορευµάτων, των κρατικών ενισχύσεων, της γεωργίας, των τελωνείων, της 
περιφερειακής πολιτικής, του περιβάλλοντος, του χρηµατοπιστωτικού ελέγχου καθώς και στον 
κοινωνικό τοµέα. 
 
β) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
Τον Απρίλιο του 1999, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισµα για την περιοδική έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά µε τηv πoρεία της Εσθovίας πρoς τηv πρoσχώρηση (A4-0149/99). Το 
ψήφισµα “χαιρετίζει τις τρoπoπoιήσεις τoυ Νόµoυ περί Iθαγέvειας πoυ εγκρίθηκαv τoν 
∆εκέµβριo του 1998 και oι oπoίες ευθυγράµµισαv τoυς vόµoυς της Εσθovίας µε τα πρότυπα τoυ 
ΟΑΣΕ, και υπoγραµµίζει ότι o vέoς vόµoς περί ιθαγέvειας αvαµέvεται vα συµβάλει σηµαvτικά 
στηv περαιτέρω εvσωµάτωση τωv Εσθovοφώvωv και τωv Ρωσοφώvωv σε αυτήv τηv 
πoλυεθvική κoιvωvία.” Επίσης “τovίζει πόσo σηµαvτική είvαι για τηv ΕΕ η oικoδόµηση 
ασφαλώv εξωτερικώv συvόρωv.” 
 
Η τέταρτη συνάντηση της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της ΕΕ και της Εσθονίας 
έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 30 Νοεµβρίου 1999. Στα πορίσµατά της, µεταξύ άλλων: 
 
- δηλώνει µε ικανοποίηση ότι, σύµφωνα µε την έκθεση του 1999 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την πρόοδο της Εσθονίας, το Εθνικό Πρόγραµµα για την Υιοθέτηση του 
Κεκτηµένου συµφωνεί βασικά µε τις απαιτήσεις των προετοιµασιών για την προσχώρηση 
στην ΕΕ και ότι η χώρα είχε αναλόγως αξιολογηθεί ευνοϊκά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 

- χαιρετίζει το γεγονός ότι η Εσθονία συνέχισε να εφαρµόζει µε ακρίβεια την Ευρωπαϊκή 
Συµφωνία και συνέβαλε στην απρόσκοπτη λειτουργία των διαφόρων µεικτών οργάνων· 

- υπενθυµίζει ότι η Εσθονία πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης· διατυπώνει ότι ο 
νόµος περί γλώσσας δε σκοπεύει να θέσει περιορισµούς στη δυνατότητα πρόσβασης των 
µη οµιλούντων την εσθονική γλώσσα στον πολιτικό και οικονοµικό βίο· αναγνωρίζει τη 
µοναδικότητα της κατάστασης στην Εσθονία όσον αφορά την εθνική της σύνθεση και το 
ιστορικό της παρελθόν· 

- χαιρετίζει την πρόοδο που σηµείωσε η Εσθονία στον ενεργειακό τοµέα, ωστόσο 
υπογραµµίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η ευθυγράµµιση των κανόνων που ισχύουν στον 
ενεργειακό τοµέα της Εσθονίας µε τους αντίστοιχους της ΕΕ· 

- ενθαρρύνει την Εσθονία να συνεχίσει την προοδευτική ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας περί 
θεωρήσεων και της εφαρµογής της µε την αντίστοιχη της ΕΕ· 

- χαιρετίζει τους αγώνες της Εσθονίας να συµβάλει στη σταθερότητα της περιοχής µέσω 
µιας πολιτικής αρµονικών σχέσεων γειτονίας και περιφερειακής συνεργασίας στην περιοχή 
της Βαλτικής· 

- εκφράζει την ελπίδα ότι η σύνοδος κορυφής του Ελσίνκι το ∆εκέµβριο – ενισχύοντας την 
έκθεση της Επιτροπής – θα καταλήξει σε σηµαντικές αποφάσεις αναφορικά µε τη 
διεύρυνση, τόσο για  ένα πιο εκτεταµένο χρονοδιάγραµµα ενταξιακών διαπραγµατεύσεων 
όσο και για την επέκταση του πεδίου των διαπραγµατεύσεων.  
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γ) Συµβούλιο Υπουργών 
 
Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Εσθονία ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 1998. Μέχρι 
στιγµής δροµολογήθηκαν διαπραγµατεύσεις σε 25 από τα 31 κεφάλαια, ενώ τα υπόλοιπα 6 
αναµένεται να ανοιχτούν επί πορτογαλικής προεδρίας. Προς το παρόν, δε χρειάζεται καµία 
περαιτέρω διαπραγµάτευση για οκτώ κεφάλαια.  
 
Στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι στις 10-11 ∆εκεµβρίου 1999, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
συζήτησε για την πρόοδο που σηµειώθηκε στην πορεία προς τη διεύρυνση. Στα συµπεράσµατα 
της Προεδρίας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο «επιβεβαιώνει τη σηµασία της διαδικασίας 
διεύρυνσης που ξεκίνησε στο Λουξεµβούργο το ∆εκέµβριο του 1997 σχετικά µε τη 
σταθερότητα και την ευηµερία ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου. Σηµειώνει, επίσης, ότι 
πρέπει να επιτευχθεί η διατήρηση µιας αποτελεσµατικής και αξιόπιστης διαδικασίας διεύρυνσης.  
 
«Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναδιατυπώνει τον διευρυµένο χαρακτήρα της διαδικασίας 
προσχώρησης, η οποία περιλαµβάνει, επί του παρόντος, 13 υποψήφια κράτη εντός ενός ενιαίου 
πλαισίου. Τα υποψήφια κράτη συµµετέχουν στην ενταξιακή διαδικασία επί ίσοις όροις. 
Οφείλουν να µοιράζονται τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
διατυπώνονται στις Συνθήκες. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η 
συµµόρφωση µε τα πολιτικά κριτήρια που ορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Κοπεγχάγης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων και 
ότι η συµµόρφωση µε όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης είναι η βάση για την προσχώρηση στην 
Ένωση.  
 
«Η Ένωση ανέλαβε µια σαφή πολιτική δέσµευση να καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να 
ολοκληρωθεί η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη σχετικά µε τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις έως το 
∆εκέµβριο του 2000, και να ακολουθήσει η επικύρωση των αποτελεσµάτων της. Μετά την 
επικύρωσή τους, η Ένωση θα είναι σε θέση να υποδεχτεί τα νέα κράτη-µέλη από το τέλος του 
2002, µόλις τα κράτη αυτά επιδείξουν τις ικανότητες ανάληψης των υποχρεώσεων εκείνων που 
συνεπάγεται η ιδιότητα του µέλους και µόλις η διαδικασία διαπραγµάτευσης ολοκληρωθεί 
επιτυχώς». 
 
«Η Επιτροπή έχει πραγµατοποιήσει µια νέα λεπτοµερή αξιολόγηση της προόδου που 
σηµείωσαν τα υποψήφια κράτη. Η εν λόγω αξιολόγηση παρουσιάζει την πρόοδο που 
επιτυγχάνεται σχετικά µε την πλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης. Παράλληλα, και 
λαµβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υφίστανται σε ορισµένους τοµείς, τα 
υποψήφια κράτη ενθαρρύνονται για τη συνέχιση και την επιτάχυνση των προσπαθειών τους, 
ούτως ώστε να καταφέρουν να ευθυγραµµιστούν µε τα κριτήρια προσχώρησης. Προκύπτει, 
άλλωστε, ότι ορισµένοι υποψήφιοι δε θα καταφέρουν να ικανοποιήσουν µεσοπρόθεσµα όλα τα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης. Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει προς το Συµβούλιο έκθεση στις 
αρχές του 2000 όσον αφορά την πρόοδο που σηµειώθηκε από ορισµένα υποψήφια κράτη 
σχετικά µε την εκπλήρωση των οικονοµικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Οι επόµενες τακτικές 
εκθέσεις προόδου θα παρουσιαστούν εγκαίρως ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τον 
∆εκέµβριο του 2000.  
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«Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει και πάλι τη σηµασία θέσπισης υψηλών προτύπων 
πυρηνικής ασφάλειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει 
τον τρόπο σύµφωνα µε τον οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί το θέµα της πυρηνικής ασφάλειας 
στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης και σύµφωνα µε τα σχετικά συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου». 
 
«Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά µε το ουσιαστικό έργο που 
επιτελέσθηκε και την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την Κύπρο, 
την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη Σλοβενία». 
 
«Στις διαπραγµατεύσεις, κάθε υποψήφιο κράτος θα κριθεί ξεχωριστά. Η εν λόγω αρχή θα 
εφαρµοσθεί τόσο κατά την έναρξη των διαφόρων κεφαλαίων των διαπραγµατεύσεων όσο και 
κατά τη διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων. Προκειµένου να διατηρηθεί ο γοργός ρυθµός στις 
διαπραγµατεύσεις, οι αργές και δύσκαµπτες διαδικασίες πρέπει να αποφευχθούν. Τα υποψήφια 
κράτη που µόλις εισήλθαν στη διαδικασία διαπραγµατεύσεων θα έχουν τη δυνατότητα να 
προφθάσουν µέσα σ’ ένα λογικό χρονικό διάστηµα τα κράτη που βρίσκονται ήδη σε 
διαπραγµατεύσεις, εφόσον, έχουν σηµειώσει επαρκή πρόοδο στις προετοιµασίες τους. Η 
πρόοδος σε επίπεδο διαπραγµατεύσεων πρέπει να συµβαδίζει µε την πρόοδο στην ενσωµάτωση 
του κεκτηµένου στη νοµοθεσία και την ουσιαστική εφαρµογή κι επιβολή του».    
 

*  *  * 
 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούµε απευθυνθείτε: 
Adam ISAACS, European Parliament, DG IV 
Service for International Cooperation, Analysis and Documentary Research / Brussels 
Τηλ.: (32) 2 284 3072 / Φαξ: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Για πληροφορίες στον οικονοµικό τοµέα, παρακαλούµε απευθυνθείτε: 
John WITTENBERG, European Parliament, DG IV 
Division for International and Constitutional Affairs 
Τηλ.: (352) 4300 22447 /e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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