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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Γνώµη της Επιτροπής σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της Σερβίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

α) Αίτηση προσχώρησης  

Η Σερβία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 ∆εκεµβρίου 2009. 
Ακολούθως, στις 25 Οκτωβρίου 2010, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από 
την Επιτροπή να υποβάλει τη γνώµη της σχετικά µε την αίτηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει ότι 
"Κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αξίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 και 
δεσµεύεται να τις προάγει, µπορεί να ζητήσει να γίνει µέλος της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια ενηµερώνονται για την αίτηση αυτή. Το αιτούν κράτος 
απευθύνει την αίτησή του στο Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει οµόφωνα, αφού ζητήσει τη 
γνώµη της Επιτροπής και µετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο 
αποφασίζει µε την πλειοψηφία των µελών από τα οποία απαρτίζεται. Λαµβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια επιλεξιµότητας που συµφωνεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο».  

Το άρθρο 2 ορίζει ότι «η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασµού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ανθρώπινης ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, 
καθώς και του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των 
δικαιωµάτων των προσώπων που ανήκουν σε µειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα 
κράτη µέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισµό, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών». 

Αυτό είναι το νοµικό πλαίσιο δυνάµει του οποίου η Επιτροπή υποβάλλει την παρούσα γνώµη. 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα του Ιουνίου 2000 αναγνώρισε ότι οι χώρες των ∆υτικών 
Βαλκανίων που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης είναι «εν 
δυνάµει υποψήφια κράτη µέλη» της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή προοπτική αυτών των χωρών 
επιβεβαιώθηκε περαιτέρω από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης του Ιουνίου 
2003, το οποίο προσυπέγραψε το «θεµατολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα ∆υτικά Βαλκάνια». 
Το θεµατολόγιο αυτό εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ 
έναντι της περιοχής αυτής.  

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2006 επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσµευση της ΕΕ σύµφωνα µε 
την οποία «το µέλλον των ∆υτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και 
επανέλαβε ότι «η πρόοδος εκάστης χώρας στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται 
από τις προσπάθειές της να συµµορφωθεί µε τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις προϋποθέσεις 
της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Οι ικανοποιητικές επιδόσεις µιας χώρας στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της δυνάµει της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 
(ΣΑΑ), συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων που αφορούν το εµπόριο, συνιστούν για την ΕΕ 
ουσιώδη παράγοντα προκειµένου να εξετάσει οποιαδήποτε αίτηση προσχώρησης». Στη 
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διάσκεψη υπουργών ΕΕ-∆υτικών Βαλκανίων του Σαράγεβο που πραγµατοποιήθηκε στις 2 
Ιουνίου 2010, η ΕΕ επαναβεβαίωσε την κατηγορηµατική δέσµευσή της για την ευρωπαϊκή 
προοπτική των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων και τόνισε ότι το µέλλον των χωρών αυτών 
βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Συνθήκης, η τρέχουσα αξιολόγηση πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τους όρους επιλεξιµότητας που έχει καθορίσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Τον 
Ιούνιο του 1993 στην Κοπεγχάγη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατέληξε στο ακόλουθο 
συµπέρασµα:  

«Η προσχώρηση θα πραγµατοποιηθεί από τη στιγµή που µια συνδεδεµένη χώρα θα είναι ικανή 
να αναλάβει τις υποχρεώσεις του µέλους δηλαδή εφόσον πληροί τις απαιτούµενες οικονοµικές 
και πολιτικές προϋποθέσεις 

Για τη συµµετοχή απαιτούνται τα εξής :  

– Η υποψήφια χώρα να έχει επιτύχει τη σταθερότητα των θεσµών που εγγυώνται τη 
δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον σεβασµό και την 
προστασία των µειονοτήτων· 

– Η ύπαρξη λειτουργούσας οικονοµίας της αγοράς, καθώς και η ικανότητα αντιµετώπισης της 
ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάµεων της αγοράς στα πλαίσια της Ένωσης· 

– Η ικανότητα των υποψηφίων να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του µέλους µεταξύ των 
οποίων και την υιοθέτηση των στόχων της πολιτικής, οικονοµικής και νοµισµατικής 
ένωσης».  

Η ικανότητα της Ένωσης να απορροφήσει νέα µέλη, χωρίς να επιβραδυνθεί η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, αποτελεί επίσης σηµαντικό ζήτηµα προς το γενικό συµφέρον τόσο της Ένωσης 
όσο και των υποψηφίων χωρών.  

Τον ∆εκέµβριο του 1995, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Μαδρίτης αναφέρθηκε στην ανάγκη 
«να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις προοδευτικής και αρµονικής ένταξης αυτών των κρατών 
(που υποβάλλουν αίτηση προσχώρησης), ιδίως χάρη στην ανάπτυξη της οικονοµίας της αγοράς, 
στην προσαρµογή των διοικητικών τους δοµών και στη δηµιουργία ενός σταθερού οικονοµικού 
και νοµισµατικού περιβάλλοντος». 

Οι προϋποθέσεις της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (∆ΣΣ) καθορίστηκαν από το 
Συµβούλιο στις 31 Μαΐου 1999. Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνονται η συνεργασία µε το 
∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) και η περιφερειακή 
συνεργασία. Οι προϋποθέσεις αυτές, που αποτελούν βασικό στοιχείο της ∆ΣΣ, 
ενσωµατώνονται στη Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) µε τη Σερβία, η οποία 
είναι υπό επικύρωση, και επίσης στην ενδιάµεση συµφωνία εµπορίου και συναφών 
ζητηµάτων, η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2010. 

Τον ∆εκέµβριο 2006, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ότι «η στρατηγική διεύρυνσης που 
στηρίζεται στην εµπέδωση, την εκπλήρωση προϋποθέσεων, και την επικοινωνία, εν συνδυασµώ 
προς την ικανότητα της ΕΕ να ενσωµατώνει νέα µέλη, συνιστά τη βάση για µια νέα οµοφωνία 
όσον αφορά τη διεύρυνση». 

Στην παρούσα γνώµη, η Επιτροπή αναλύει την αίτηση της Σερβίας µε βάση την ικανότητα 
της χώρας να εκπληρώσει τα κριτήρια που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης 
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το 1993 και τις προϋποθέσεις της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Εξετάζει, 
επίσης, το ιστορικό επιδόσεων της Σερβίας όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
της δυνάµει της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, καθώς και της ενδιάµεσης 
συµφωνίας εµπορίου και συναφών ζητηµάτων.  

Η γνώµη εκπονήθηκε µε µέθοδο παρόµοια µε εκείνη που εφαρµόστηκε στις προηγούµενες 
γνώµες. Η Επιτροπή διοργάνωσε ορισµένες αποστολές εµπειρογνωµόνων στη Σερβία οι 
οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως στους τοµείς που καλύπτουν τα πολιτικά κριτήρια. Η 
προσέγγιση αυτή επέτρεψε να εκτιµηθούν η διοικητική ικανότητα των σερβικών θεσµών και 
ο τρόπος εφαρµογής της νοµοθεσίας. Επίσης, συνέβαλε στον καλύτερο προσδιορισµό των 
προκλήσεων και των προτεραιοτήτων για µελλοντική δράση. Η Επιτροπή έχει αναλύσει τόσο 
την παρούσα κατάσταση όσο και τις µεσοπρόθεσµες προοπτικές. Για τους σκοπούς της 
παρούσας γνώµης, και χωρίς να προδικάζεται τυχόν µελλοντική ηµεροµηνία ένταξης, ως 
µεσοπρόθεσµη προοπτική ορίστηκε η πενταετία.  

Η λεπτοµερής ανάλυση στην οποία βασίστηκε η παρούσα γνώµη περιλαµβάνεται σε χωριστό 
έγγραφο (αναλυτική συνοδευτική έκθεση της γνώµης σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της 
Σερβίας στην ΕΕ)1. Σύµφωνα µε την ανανεωµένη συναίνεση για τη διεύρυνση, η αναλυτική 
έκθεση παρέχει αρχικές εκτιµήσεις των επιπτώσεων που ενέχει η µελλοντική ένταξη της 
Σερβίας για ορισµένους βασικούς τοµείς πολιτικής. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
λεπτοµερέστερη εκτίµηση των επιπτώσεων στους εν λόγω τοµείς πολιτικής σε µεταγενέστερα 
στάδια της προενταξιακής διαδικασίας. Επιπλέον, η συνθήκη προσχώρησης της ΕΕ για τη 
Σερβία θα απαιτήσει τεχνική προσαρµογή των θεσµικών οργάνων της ΕΕ δυνάµει της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

β) Σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας  

Οι σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας αναπτύχθηκαν µετά τις δηµοκρατικές αλλαγές του 
2000, αρχικά µε την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και κατόπιν, από το 
2003 και ύστερα, µε την Ένωση κρατών Σερβίας και Μαυροβουνίου. Η ΕΕ συνέχισε τις 
σχέσεις της µε τη ∆ηµοκρατία της Σερβίας, ως διάδοχος της Ένωσης κρατών, όταν το 
Μαυροβούνιο κατέστη ανεξάρτητο το 2006.  

Η Σερβία συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η Συµφωνία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης παρέχει το πλαίσιο αµοιβαίων δεσµεύσεων για ένα ευρύ 
φάσµα πολιτικών, εµπορικών και οικονοµικών θεµάτων. Η συµφωνία υπεγράφη, µαζί µε την 
ενδιάµεση συµφωνία εµπορίου και συναφών ζητηµάτων, τον Απρίλιο 2008. Οι υπουργοί της 
ΕΕ συµφώνησαν να υποβάλουν τη ΣΣΣ στα κοινοβούλιά τους για επικύρωση και η ΕΕ 
συµφώνησε να θέσει σε εφαρµογή την ενδιάµεση συµφωνία εµπορίου και συναφών 
ζητηµάτων, αµέσως µόλις το Συµβούλιο διαπιστώσει ότι η Σερβία συνεργάζεται πλήρως µε 
το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία. Την 1η Ιανουαρίου 2009 η 
Σερβία άρχισε να εφαρµόζει την ενδιάµεση συµφωνία. Η ενδιάµεση συµφωνία ετέθη σε ισχύ 
την 1η Φεβρουαρίου 2010. Στο Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 14ης Ιουνίου 2010, οι 
υπουργοί συµφώνησαν να υποβάλουν τη Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης στα 
κοινοβούλιά τους για επικύρωση. Η διαδικασία είναι ακόµα σε εξέλιξη. Εν γένει, η Σερβία 
παρουσιάζει θετικό ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά την υλοποίηση των υποχρεώσεων που 
της επιβάλλουν η Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και η ενδιάµεση συµφωνία. 

                                                 
1 SEC(2011) 1208. 
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Οποιαδήποτε προβλήµατα και αν προέκυψαν, η Σερβία υιοθέτησε εποικοδοµητική και 
διαφανή προσέγγιση για άµεση και αποτελεσµατική επίλυσή τους.  

Μια Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση µε τη Σερβία θεσπίστηκε από το Συµβούλιο το 2004 και 
επικαιροποιήθηκε το 2006 και το 20082. 

Συνεδριάσεις πολιτικού διαλόγου σε υπουργικό επίπεδο έχουν λάβει χώρα από το 2003. Ο 
πολιτικός διάλογος µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των σερβικών αρχών λαµβάνει 
χώρα στο πλαίσιο του ενισχυµένου µόνιµου διαλόγου (ΕΜ∆) από το 2003. Από το 2006 και 
µετά πραγµατοποιήθηκαν ετήσιες διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις µεταξύ των 
αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου της Σερβίας. Η 
προσωρινή επιτροπή στο πλαίσιο της ενδιάµεσης συµφωνίας και µία σειρά υποεπιτροπών 
συνέρχονται ετησίως, ιδίως όσον αφορά την εσωτερική αγορά, τον ανταγωνισµό, τη 
διαµετακοµιστική κυκλοφορία, το εµπόριο, τα τελωνεία, τη φορολογία, τη γεωργία και την 
αλιεία. Ορισµένες συνεδριάσεις στο πλαίσιο του ΕΜ∆ καλύπτουν όλους τους τοµείς της ΣΣΣ 
οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στην ενδιάµεση συµφωνία, όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η 
κοινωνική πολιτική, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η ασφάλεια.  

Η Σερβία συµµετέχει σε οικονοµικό διάλογο µε την Επιτροπή και τα κράτη µέλη ΕΕ. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, η Σερβία υπέβαλε τον Ιανουάριο 2011 ενηµέρωση του ετήσιου οικονοµικού και 
φορολογικού προγράµµατός της (ΟΦΠ). 

Στις 19 ∆εκεµβρίου 2009, το Συµβούλιο χορήγησε σε Σέρβους υπηκόους που ταξιδεύουν στη 
ζώνη Σένγκεν ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, µετά από διαβούλευση µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της ουσιαστικής προόδου στους 
τοµείς της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, καθώς και της εκπλήρωσης των 
ειδικών προϋποθέσεων που καθορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των 
θεωρήσεων. Οι κανόνες για ταξίδια χωρίς θεώρηση τηρήθηκαν από την µεγάλη πλειονότητα 
των ταξιδιωτών. Για να διασφαλιστεί η διαρκής εφαρµογή των δεσµεύσεων, ένας µηχανισµός 
παρακολούθησης εκ των υστέρων της ελευθέρωσης των θεωρήσεων συστάθηκε ενόψει του 
αυξηµένου αριθµού αιτούντων άσυλο από την περιοχή. Η Επιτροπή υπέβαλε την πρώτη 
έκθεσή της παρακολούθησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο τον Ιούνιο 
2011. Από τον Ιανουάριο 2008 ισχύει η συµφωνία επανεισδοχής µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Σερβίας.  

Τον Οκτώβριο του 2005, η Σερβία υπέγραψε τη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα και 
τη Συµφωνία για έναν Κοινό Ευρωπαϊκό Αεροπορικό Χώρο (ΚΕΑΧ).  

Τον Οκτώβριο του 2008, η κυβέρνηση της Σερβίας ενέκρινε το Εθνικό Πρόγραµµα 
Ενσωµάτωσης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2008-2012. Τον 
∆εκέµβριο 2009 εκδόθηκε αναθεωρηµένη και ενηµερωµένη έκδοση. Τον ∆εκέµβριο 2010, η 
κυβέρνηση εξέδωσε σχέδιο δράσης για την τήρηση των προτεραιοτήτων που προβλέπονται 
στην έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2010, µε στόχο την αύξηση της 
επικέντρωσης και την επίτευξη συµπληρωµατικών αποτελεσµάτων για το χρονοδιάγραµµα 
µεταρρυθµίσεων, πριν από την παρούσα γνώµη.  

Η Σερβία λαµβάνει χρηµατοδοτική βοήθεια της ΕΕ από το 2001. Συνολικά, µεταξύ 2001 
και 2011, η ΕΕ δέσµευσε άνω των 2 δισεκατ. ευρώ για τη Σερβία υπό µορφή επιχορηγήσεων 

                                                 
2 ΕΕ L 80 της 18.3.2008, σ. 46. 
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και 5,8 δισεκατ. ευρώ υπό µορφή δανείων µε ευνοϊκούς όρους. Από το 2001 έως το 2006, η 
Σερβία έλαβε από το πρόγραµµα CARDS της ΕΕ βοήθεια ύψους 1045 εκατ. ευρώ. Από το 
2007 και µετά, το CARDS αντικαταστάθηκε από τον µηχανισµό προενταξιακής βοήθειας 
(IPA), δυνάµει του οποίου η Σερβία έλαβε βοήθεια ύψους 974 εκατ. ευρώ µεταξύ 2007 και 
2011. Η βοήθεια δυνάµει του IPA αποβλέπει στη στήριξη των µεταρρυθµίσεων που έχουν 
αναληφθεί ως µέρος της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, µε έµφαση στο κράτος 
δικαίου, στη δηµιουργία θεσµών, στην εναρµόνιση µε το κεκτηµένο της ΕΕ, στην αειφόρο 
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών.  

Η Σερβία συµµετέχει πλήρως σε σειρά προγραµµάτων της ΕΕ στο πλαίσιο των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών 2007-2013: στο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο στον τοµέα της έρευνας 
και της τεχνολογικής ανάπτυξης, στο PROGRESS, στο πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτοµίας, στο πρόγραµµα υποστήριξης της πολιτικής για τις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, στο πρόγραµµα για τον πολιτισµό, στο πρόγραµµα για τα 
τελωνεία και στο πρόγραµµα Fiscalis. Κονδύλια του IPA χρησιµοποιούνται για να καλύψουν 
µέρος του κόστους συµµετοχής σε αυτά τα προγράµµατα.  

B. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ 

1. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Η παρούσα αξιολόγηση πραγµατοποιείται µε βάση τα κριτήρια της Κοπεγχάγης τα οποία 
συνίστανται στη σταθερότητα των θεσµών που εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τον σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων, καθώς και τις 
προϋποθέσεις της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

Η Σερβία αποτελεί µια κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Το συνταγµατικό και νοµοθετικό της 
πλαίσιο ευθυγραµµίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τις ευρωπαϊκές αρχές και τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και τα θεσµικά της όργανα είναι καλώς αναπτυγµένα. Η Σερβία είναι δεσµευµένη 
στο στόχο της για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από το 2008 επικεντρώνει όλο 
και περισσότερο τις προσπάθειές στη µεταρρυθµιστική ατζέντα της ΕΕ. Η κυβέρνησή της 
αναβάθµισε ορισµένες από τις διαδικασίες της και το κοινοβούλιο έχει καταστεί περισσότερο 
αποτελεσµατικό στη νοµοθετική του δραστηριότητα στο πλαίσιο του παρόντος νοµοθετικού 
σώµατος. Η νοµοθετική διαδικασία θα ωφελείτο από µια περισσότερο ενδελεχή προετοιµασία 
και από µεγαλύτερη έµφαση στη διαβούλευση των φορέων. Η ικανότητα κοινοβουλευτικού 
ελέγχου και ο προγραµµατισµός της κυβερνητικής πολιτικής, συντονισµού και εφαρµογής 
πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Η Σερβία έχει συστήσει όλες τις αναγκαίες ανεξάρτητες 
κανονιστικές αρχές. Οι κανόνες που διέπουν την κοινοβουλευτική επισκόπηση των ετησίων 
εκθέσεών τους έχουν διασαφηνιστεί µολονότι η υλοποίηση των συστάσεων από ανεξάρτητες 
και κανονιστικές αρχές χρειάζεται να ενισχυθεί. Η δηµόσια διοίκηση είναι εν γένει καλώς 
ανεπτυγµένη, ιδίως σε κεντρικό επίπεδο. Πρέπει να εφαρµοστεί πλήρως η αρχή ενός 
αξιοκρατικού συστήµατος προαγωγών. Η Σερβία καθιέρωσε ένα καθεστώς για την επαρχία 
της Βοϊβοντίνα και ανέλαβε τη δέσµευση να µεταφέρει ορισµένες αρµοδιότητες σε δηµοτικό 
επίπεδο.  

Από το 2001, οι εκλογές διενεργήθηκαν στη Σερβία, σε µεγάλο βαθµό, σύµφωνα µε τα διεθνή 
πρότυπα. Η εκλογική νοµοθεσία ευθυγραµµίστηκε πρόσφατα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Αυτή προβλέπει τώρα ότι ο ορισµός των βουλευτών θα ακολουθεί τη σειρά των καταλόγων 
που παρουσιάστηκαν στους εκλογείς και θέτει τέλος στην πρακτική των «εν λευκώ 
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επιστολών παραίτησης», µε την οποία οι βουλευτές προσέφεραν επιστολές παραίτησης στα 
κόµµατά τους στην αρχή της βουλευτικής εντολής τους. Αυτό εδραιώνει την ελεύθερη 
άσκηση των κοινοβουλευτικών εντολών, µία αρχή η οποία χρειάζεται, εν ευθέτω χρόνω, να 
ενσωµατωθεί πλήρως στο Σύνταγµα.  

Το νοµικό και το θεσµικό πλαίσιο του κράτους δικαίου στη Σερβία, συµπεριλαµβανοµένης 
της καταπολέµησης της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος, ενισχύθηκε, ιδίως 
κατόπιν ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων της δικαιοσύνης, της ίδρυσης οργανισµού για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς και της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις. Τούτο οδήγησε σε απτά αρχικά αποτελέσµατα. Οι βασικές προκλήσεις 
παραµένουν στους τοµείς της δικαιοσύνης, της καταπολέµησης της διαφθοράς και της 
καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος. Ιδίως, θα πρέπει να υιοθετηθεί µία 
προληπτική προσέγγιση στην καταπολέµηση της διαφθοράς η οποία να οδηγεί σε αξιόπιστο 
ιστορικό επιδόσεων των ερευνών που έχουν κινηθεί και των τελικών καταδικαστικών 
αποφάσεων. Υφίσταται ένα εκτεταµένο πλαίσιο για έλεγχο των δυνάµεων ασφαλείας από την 
πολιτική εξουσία.  

Ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις της δικαιοσύνης συνεχίστηκαν στη Σερβία µετά τη θέσπιση της 
εθνικής στρατηγικής το 2006 και εντατικοποιήθηκαν το 2009 και το 2010. Η ανεξαρτησία και 
η αυτοδιοίκησή της ενισχύθηκαν µε τη σύσταση των νέων ανώτατων δικαστικών και 
εισαγγελικών συµβουλίων, τα οποία λειτουργούν µε τη µόνιµη σύνθεσή τους από τον 
Απρίλιο 2011. Τον ∆εκέµβριο 2009, άρχισε διαδικασία επανατοποθέτησης όλων των 
δικαστών και των εισαγγελέων, η οποία έχει ως στόχο, ιδίως, τη βελτίωση των 
επαγγελµατικών προτύπων και των προτύπων ακεραιότητας των δικαστικών λειτουργών. Οι 
αρχικές σηµαντικές ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν σε αυτή τη διαδικασία είναι υπό 
αντιµετώπιση από τη διαδικασία επανεξέτασης για την οποία υπάρχουν σαφείς 
κατευθυντήριες γραµµές. Η διαδικασία επανεξέτασης πρέπει να ολοκληρωθεί ικανοποιητικά, 
µε διαφανή τρόπο, σύµφωνα µε τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραµµές. Η αναθεώρηση του 
ρόλου που παρέχει το Σύνταγµα στο κοινοβούλιο όσον αφορά τους διορισµούς και τις 
απολύσεις στο δικαστικό σώµα θα πρέπει να ξεκινήσει σε εύθετο χρόνο για να µειώσει 
περαιτέρω τον κίνδυνο αθέµιτης πολιτικής επιρροής. Έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετά βήµατα 
για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του δικαστικού συστήµατος. Το δικαστικό δίκτυο 
αναδιαρθρώθηκε και ο αριθµός των δικαστηρίων µειώθηκε, πράγµα που οδήγησε σε 
καλύτερη κατανοµή του φόρτου εργασίας. Συστήθηκε ένα διοικητικό δικαστήριο και 
θεσπίστηκε νόµος για την επιβολή των αποφάσεων των δικαστηρίων, τον Μάιο 2011. 
Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης, την 
αξιοποίηση όλων των οφελών από την αναδιάρθρωση του δικαστικού δικτύου και τέλος την 
εδραίωση της εµπιστοσύνης του κοινού. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την 
ενίσχυση της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων και την περαιτέρω µείωση του 
σηµαντικού αριθµού υποθέσεων που εκκρεµούν.  

Συστάθηκε αρχή καταπολέµησης της διαφθοράς η οποία είναι αρµόδια όσον αφορά την 
ακεραιότητα των δηµοσίων υπαλλήλων και τον έλεγχο της χρηµατοδότησης των κοµµάτων. 
Πρόσφατα, αυξήθηκαν περαιτέρω οι πόροι της. Συστάθηκε ένα ενισχυµένο πλαίσιο για τον 
έλεγχο της χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων των πολιτικών κοµµάτων και των 
εκλογικών εκστρατειών, σε συµφωνία µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Συντονιστής για την 
καταπολέµηση της διαφθοράς ορίσθηκε ο υπουργός δικαιοσύνης. Οι αρχές άρχισαν 
επανεξέταση της απαρχαιωµένης στρατηγικής και ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση 
της διαφθοράς. Ο κρατικός ελεγκτικός οργανισµός άρχισε να διαδραµατίζει ένα χρήσιµο 
ρόλο στον έλεγχο των δηµοσίων δαπανών και στην αποκάλυψη παρατυπιών. Η διοίκηση των 
τελωνείων και η αστυνοµία αναβάθµισαν τον εσωτερικό τους έλεγχο πράγµα που οδήγησε σε 
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ένα µεγαλύτερο αριθµό υποθέσεων που διερευνήθηκαν και στο πλαίσιο των οποίων 
επιβλήθηκαν κυρώσεις. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν βήµατα προς την εξειδίκευση των 
οργάνων επιβολής του νόµου και ένας µεγαλύτερος αριθµός υποθέσεων παραπέµφθηκε στη 
δικαιοσύνη. Η διαφθορά παραµένει κυρίαρχη σε πολλές περιοχές και συνεχίζει να αποτελεί 
σοβαρό πρόβληµα. Είναι απαραίτητη αταλάντευτη πολιτική βούληση ώστε να βελτιωθούν 
σηµαντικά οι επιδόσεις όσον αφορά την καταπολέµηση της διαφθοράς. Η αυξηµένη 
ικανότητα ερευνών και ο συντονισµός των αρχών επιβολής του νόµου είναι απαραίτητοι. Το 
ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά τις έρευνες, τις διώξεις και τις καταδικαστικές αποφάσεις σε 
υποθέσεις διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα χρειάζεται να βελτιωθεί σταδιακά και σηµαντικά. 
Επίσης, υφίστανται ανησυχίες όσον αφορά την εποπτεία των δηµοσίων συµβάσεων, των 
ιδιωτικοποιήσεων, της χωροταξίας και των οικοδοµικών αδειών.  

Όσον αφορά την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, το νοµικό πλαίσιο που έχει 
αναπτυχθεί από τη Σερβία είναι, σε γενικές γραµµές, κατάλληλο και οι ικανότητες έχουν 
βελτιωθεί, ακόµα και σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας. Τούτο οδήγησε σε σηµαντικά 
αποτελέσµατα, όπως η εξάρθρωση µεγάλου διεθνούς δικτύου λαθρεµπορίου ναρκωτικών. Η 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και το λαθρεµπόριο ναρκωτικών 
αποτελούν πηγή σηµαντικής ανησυχίας και το ιστορικό επιδόσεων των ερευνών και των 
καταδικαστικών αποφάσεων απαιτείται να βελτιωθεί περαιτέρω. Η ικανότητα για 
προληπτικές και καλύτερα συντονισµένες έρευνες και στενότερη συνεργασία σε 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο πρέπει επίσης να βελτιωθούν περαιτέρω. Η τεχνική 
ικανότητα εφαρµογής ειδικών µέτρων έρευνας θα πρέπει να αναπτυχθεί στα όργανα επιβολής 
του νόµου, υπό τον άµεσο έλεγχο της δικαστικής εξουσίας.  

Το νοµικό και πολιτικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την προστασία των 
µειονοτήτων στη Σερβία είναι, συνολικά, ευθυγραµµισµένα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το 
σύνταγµα εγγυάται ένα ευρύ φάσµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών 
και αναγνωρίζει τη δυνατότητα προσφυγής στο συνταγµατικό δικαστήριο ως το έσχατο βήµα 
για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ωστόσο, η εφαρµογή της νοµοθεσίας 
χρειάζεται να αναβαθµιστεί. Πρέπει να αναπτυχθεί η προηγµένη επαγγελµατική κατάρτιση 
της δηµόσιας διοίκησης, της αστυνοµίας και του δικαστικού σώµατος για να διασφαλιστεί 
µια περισσότερο ενεργός και σχετική εφαρµογή των προτύπων σε αυτόν τον τοµέα.  

Σε γενικές γραµµές, τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι σεβαστά στη Σερβία. Ο διαµεσολαβητής 
και ο επίτροπος για την πρόσβαση στις πληροφορίες και στην προστασία των δεδοµένων 
διαδραµατίζουν ένα όλο και περισσότερο αποτελεσµατικό ρόλο στην εποπτεία της δηµόσιας 
διοίκησης. Το νοµικό πλαίσιο για την καταπολέµηση των διακρίσεων έχει ουσιαστικά 
βελτιωθεί και έχουν συσταθεί µηχανισµοί για την εποπτεία της εφαρµογής του, η οποία 
βρίσκεται ακόµα σε ένα πρώιµο στάδιο. Επίσης, οι αρχές δίδουν αυξανόµενη προσοχή στη 
διαφύλαξη του σεβασµού της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς 
και στον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Η άρτι θεσπισθείσα στρατηγική για τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης στοχεύει στην ουσιαστική διασαφήνιση του νοµικού περιβάλλοντος και 
του περιβάλλοντος της αγοράς στο οποίο λειτουργούν οι φορείς ΜΜΕ. Αναµένεται η 
ανάληψη περισσότερο συνολικής και προληπτικής δράσης από τους σχετικούς θεσµούς όσον 
αφορά σε υποθέσεις απειλής και βίας κατά δηµοσιογράφων και µέσων ενηµέρωσης, που 
προέρχονται ιδίως από εξτρεµιστικές οµάδες. Οι ισχύουσες ποινές φυλάκισης αποτελούν 
αντικείµενο σοβαρής ανησυχίας. Ένας νόµος για την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων, ο 
οποίος αναµενόταν από πολύ χρόνο, καθώς και ένας νέος νόµος για τη δηµόσια περιουσία 
θεσπίστηκαν. Πρέπει να διασφαλιστεί η διαφανής και χωρίς διακρίσεις εφαρµογή αµφότερων 
των νόµων και να ληφθούν περαιτέρω µέτρα για να εδραιωθεί η νοµική σαφήνεια όσον 
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αφορά τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει την εφαρµογή και την 
εκτέλεση αυτών των νόµων.  

Το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο για τον σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων στη 
Σερβία έχει θεσπισθεί. Το σύνταγµα εγγυάται συγκεκριµένα δικαιώµατα στα µέλη εθνικών 
µειονοτήτων επιπλέον των δικαιωµάτων που εγγυάται για όλους τους πολίτες και παρέχει τη 
νοµική βάση για τα συµβούλια των εθνικών µειονοτήτων. Η πολιτική εκπροσώπηση των 
µειονοτήτων είναι διασφαλισµένη. Σε κρατικό επίπεδο, ο διαµεσολαβητής και ο επίτροπος 
για την ισότητα ασκούν τις αρµοδιότητές τους σε αυτόν τον τοµέα. Η Σερβία καθιέρωσε µια 
συνολική στρατηγική για την ενσωµάτωση των Ροµά και σήµερα προχωρεί στην υλοποίησή 
της. Έχουν ληφθεί µέτρα για την ενεργό κοινωνική ένταξη, ιδίως στους τοµείς της υγείας, της 
εκπαίδευσης και της κατοικίας. Πρόσφατα, ελήφθησαν µέτρα για την άρση των εµποδίων 
όσον αφορά την εγγραφή των «νοµίµως αόρατων προσώπων» τα οποία θα βελτιώσουν την 
πρόσβαση αυτών των προσώπων στα βασικά δικαιώµατα. Περαιτέρω σοβαρές προσπάθειες, 
συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών πόρων, απαιτούνται, ώστε να βελτιωθεί το 
καθεστώς και οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες των Ροµά, οι οποίοι συνεχίζουν να 
αποτελούν την περισσότερο ευάλωτη και περιθωριοποιηµένη µειονότητα, όπως 
καταδεικνύεται από τον υψηλό αριθµό παράνοµων οικισµών. Η κατάσταση των προσφύγων 
και των εσωτερικά εκτοπισθέντων ατόµων παραµένει ανησυχητική, παρά το ότι έχει 
επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος κατά τα τελευταία έτη όσον αφορά τη µείωση του αριθµού 
των κέντρων συγκέντρωσης. 

Η Σερβία σε γενικές γραµµές τηρεί τους όρους της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης. Η συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία 
έχει βελτιωθεί σε µεγάλο βαθµό από το 2008 και έχει φθάσει στο σηµερινό πλήρως 
ικανοποιητικό επίπεδο, όπως καταδεικνύεται από τις συλλήψεις και τις µεταγωγές στο 
∆ικαστήριο της Χάγης του Radovan Karadzic το 2008, και του Ratko Mladic και του Goran 
Hadzic το 2011. Η Σερβία έχει δεσµευτεί να συνεχίσει αυτή τη συνεργασία στο ίδιο επίπεδο. 
Η ίδια συµµετέχει ενεργά στις περιφερειακές πρωτοβουλίες και έχει πραγµατοποιήσει 
σηµαντικά βήµατα προς την ενίσχυση της συµφιλίωσης. Η συµφωνία που επετεύχθη µε τη 
Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Κροατία και το Μαυροβούνιο στη διαδικασία της δήλωσης του 
Σεράγεβο για βιώσιµες λύσεις όσον αφορά τους πρόσφυγες και τα εσωτερικά εκτοπισθέντα 
άτοµα αποτελεί µεγάλη επιτυχία. Η Σερβία πραγµατοποίησε ικανοποιητική πρόοδο στις 
διµερείς σχέσεις της µε άλλες χώρες της διεύρυνσης, ιδίως µε την Κροατία, τη Βοσνία 
Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο ενώ συνεχίζει να τηρεί καλές σχέσεις συνολικά µε τα όµορα 
κράτη µέλη της ΕΕ. Παραµένει µία σειρά εκκρεµών διµερών ζητηµάτων µε τους γείτονές της, 
ιδίως όσον αφορά την οριοθέτηση των συνόρων.  

Η Σερβία δεν αναγνωρίζει τη µονοµερή δήλωση ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου3. Η ίδια 
διατηρεί τις δοµές της στο Κοσσυφοπέδιο και οργάνωσε παράλληλες αναπληρωµατικές 
δηµοτικές εκλογές τον Μάιο του 2008, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε την απόφαση του 
Συµβουλίου Ασφακείας των Ηνωµένων Εθνών 1244/1999. ∆υνάµει του ψηφίσµατος της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών που εκδόθηκε στις 9 Σεπτεµβρίου 2010, το οποίο 
είχαν υποβάλει από κοινού η Σερβία και τα 27 κράτη µέλη της ΕΕ, τον Μάρτιο άρχισε 
διάλογος µεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. Ο διάλογος πραγµατοποιήθηκε σε ένα γενικά 
εποικοδοµητικό κλίµα µέχρι τον Σεπτέµβριο και οδήγησε σε συµφωνίες σχετικά µε διάφορα 
ζητήµατα: ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και προσώπων, ληξιαρχείο και κτηµατολόγιο. Οι 
συµφωνίες που επετεύχθησαν µέχρι τώρα πρέπει να εφαρµοστούν µε καλή πίστη. Περαιτέρω 

                                                 
3 ∆υνάµει της απόφασης του Συµβουλίου Ασφαλείας  των ΗΕ 1244/1999 
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αποτελέσµατα πρέπει να επιτευχθούν για την εφαρµογή, κατά προτεραιότητα, των αρχών της 
συµµετοχής και λειτουργικής περιφερειακής συνεργασίας και για την παροχή βιώσιµων 
λύσεων για θέµατα που συνδέονται µε το κεκτηµένο της ΕΕ σε τοµείς όπως η ενέργεια και οι 
τηλεπικοινωνίες. Απαιτείται όλες οι πλευρές να παίξουν τον ρόλο τους στην άµβλυνση της 
έντασης στο Βόρειο Κοσσυφοπέδιο και να επιτρέψουν την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων 
και αγαθών, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής.  

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Η παρούσα αξιολόγηση πραγµατοποιείται µε βάση τα κριτήρια της Κοπεγχάγης που αφορούν 
την ύπαρξη λειτουργούσας οικονοµίας της αγοράς, καθώς και την ικανότητα αντιµετώπισης 
της ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάµεων της αγοράς στα πλαίσια της Ένωσης.  

Υφίσταται ευρεία πολιτική συναίνεση στη Σερβία όσον αφορά τους κεντρικούς άξονες της 
οικονοµίας της αγοράς, καθώς και το ιστορικό επιδόσεων σχετικά µε την υλοποίηση των 
οικονοµικών µεταρρυθµίσεων. Η Σερβία πέτυχε ένα βαθµό µακροοικονοµικής σταθερότητας 
ο οποίος επιτρέπει στους οικονοµικούς φορείς να λαµβάνουν αποφάσεις µέσα σε κλίµα 
προβλεψιµότητας. Οι οικονοµικές πολιτικές της παρελθούσας δεκαετίας συνέβαλαν στη 
σταθερή πρόοδο σχεδόν 5% κατά µέσο όρο, σταδιακά φθίνοντα πληθωρισµό και γενική 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Ωστόσο, η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική και οικονοµική 
κρίση απεκάλυψε τις αδυναµίες ενός µοντέλου ανάπτυξης το οποίο βασίστηκε στην 
εσωτερική ζήτηση, χρηµατοδοτηµένη ευρέως µε εξωτερικό δανεισµό, καθώς και την 
περιορισµένη δυνατότητα του συνδυασµού πολιτικών να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις 
δυσµενείς εξωτερικές διαταραχές. Πρόσφατα, πραγµατοποιήθηκε σηµαντική πρόοδος για την 
ενίσχυση του χρηµατοπιστωτικού πλαισίου και την ποιότητα των δηµοσίων οικονοµικών, η 
οποία θα στήριζε µια µεταστροφή προς µία περισσότερο αειφόρο και ισορροπηµένη 
ανάπτυξη, βασιζόµενη στις εξαγωγές και στις επενδύσεις. Η αλληλεπίδραση των δυνάµεων 
της αγοράς αναπτύχθηκε, αν και σε αργό και άνισο ρυθµό, µέσω των ιδιωτικοποιήσεων και 
απελευθέρωσης του εµπορίου και των τιµών. Επετεύχθη πρόοδος στη διευκόλυνση της 
εισόδου και εξόδου στην αγορά. Η οικονοµική ολοκλήρωση µε την ΕΕ είναι υψηλή.  

Μια σειρά από διαρθρωτικές αδυναµίες εξακολουθούν να υφίστανται και επηρεάζουν τις 
οικονοµικές επιδόσεις. Η επιρροή του κράτους στην οικονοµία παρέµεινε υψηλή λόγω της 
αργής προόδου των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης των τιµών. Παρά τα βήµατα 
προς την καθιέρωση της νοµικής προγνωσιµότητας και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, το 
επιχειρηµατικό περιβάλλον συνεχίζει να είναι περιορισµένο λόγω της ανασφάλειας δικαίου. 
Οι µακρόχρονες διαδικασίες επιβολής των δικαστικών αποφάσεων υπονοµεύουν την 
εµπιστοσύνη στο νοµικό σύστηµα. Η έλλειψη ανταγωνισµού σε ορισµένους τοµείς και τα 
σηµαντικά σηµεία συµφόρησης στις υποδοµές αποτελούν ένα επιπλέον βάρος για το 
οικονοµικό δυναµικό. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις ήταν σχετικά υψηλές πριν το 2008 και, 
µετά από µια ουσιαστική πτώση κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, άρχισαν να 
ανακάµπτουν σιγά-σιγά, όµως η Σερβία πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίµα. 
Έναντι µιας µέτριας οικονοµικής ανάκαµψης, η ανεργία παραµένει υψηλή και η κοινωνική 
κατάσταση τεταµένη. Η Σερβία χρειάζεται να αντιµετωπίσει επειγόντως διαρθρωτικές 
ακαµψίες στην αγορά εργασίας και της προσφοράς ειδικευµένου εργατικού δυναµικού. Η 
παραοικονοµία παραµένει µια σηµαντική πρόκληση.  
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3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ  

Η ικανότητα της Σερβίας να αναλάβει τις υποχρεώσεις του µέλους αξιολογήθηκε σύµφωνα 
µε τους ακόλουθους δείκτες:  

Τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης  

Την πρόοδο όσον αφορά την υιοθέτηση, την εφαρµογή και τη θέση σε ισχύ του κεκτηµένου 
της ΕΕ.  

Σε γενικές γραµµές, η Σερβία εφάρµοσε απρόσκοπτα τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει της 
ενδιάµεσης συµφωνίας και τηρεί τις δεσµεύσεις της δυνάµει της Συµφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης.  

Το 2008, η Σερβία υιοθέτησε ένα εθνικό πρόγραµµα ενσωµάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το οποίο αποτελεί ένα συνολικό και φιλόδοξο σχέδιο για την περίοδο 2008-2012, που 
προβλέπει την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας στο κεκτηµένο της ΕΕ. Έκτοτε, 
σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την υιοθέτηση νοµοθεσίας εναρµονισµένης µε 
το κεκτηµένο της ΕΕ, τις σχετικές µε το εµπόριο διατάξεις, τα τελωνεία και την φορολογία. Η 
διοικητική ικανότητα είναι συνολικά καλώς ανεπτυγµένη και µια σηµαντική αναµόρφωση 
διενεργείται στο δικαστικό σώµα. Ωστόσο, η χώρα αντιµετωπίζει προκλήσεις στην εφαρµογή 
και την επιβολή του νόµου. Η χώρα θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη και συνεχή προσοχή στην 
καταπολέµηση της διαφθοράς και θα χρειαστεί να καταβάλει επιπλέον προσπάθειες για να 
αναλάβει τις υποχρεώσεις του κράτους µέλους µεσοπρόθεσµα.  

Εάν συνεχίσει τις προσπάθειές της, η Σερβία θα πρέπει, µεσοπρόθεσµα, να αποκτήσει την 
ικανότητα εκπλήρωσης των απαιτήσεων του κεκτηµένου στους ακόλουθους τοµείς:  

– Εταιρικό δίκαιο 

– Αλιεία 

– Φορολογία  

– Οικονοµική και νοµισµατική πολιτική 

– Στατιστικές 

– Πολιτική επιχειρήσεων και βιοµηχανική πολιτική 

– Επιστήµη και έρευνα  

– Εκπαίδευση και πολιτισµός 

– Τελωνειακή ένωση 

– Εξωτερικές σχέσεις  

– Εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλειας και άµυνας 

– Χρηµατοπιστωτικές και δηµοσιονοµικές διατάξεις. 
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Μεσοπρόθεσµα, η Σερβία θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον προσπάθειες για να εναρµονιστεί 
µε το κεκτηµένο και να εφαρµόσει το κεκτηµένο µε αποτελεσµατικό τρόπο στους 
ακόλουθους τοµείς:  

– Ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων 

– Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων 

– ∆ικαίωµα εγκατάστασης και ελευθερία παροχής υπηρεσιών 

– Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων 

– ∆ηµόσιες συµβάσεις 

– Νοµοθεσία περί ιδιωτικής νοµοθεσίας 

– Πολιτική ανταγωνισµού 

– Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

– Κοινωνία της πληροφορίας και µέσα ενηµέρωσης 

– Ασφάλεια τροφίµων, κτηνιατρική και φυτοϋγειονοµική πολιτική 

– Πολιτική µεταφορών 

– Ενέργεια 

– Κοινωνική πολιτική και απασχόληση  

– ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα 

– Περιφερειακή πολιτική και συντονισµός διαρθρωτικών µέσων 

– Προστασία των καταναλωτών και της υγείας. 

Στους προαναφερόµενους τοµείς είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν περαιτέρω 
προσαρµογές του νοµικού και του θεσµικού πλαισίου και, ιδίως, να ενισχυθούν οι διοικητικές 
ικανότητες και οι ικανότητες εφαρµογής.  

Η Σερβία θα πρέπει να καταβάλει σηµαντικές και εντατικές προσπάθειες για να εναρµονιστεί 
µε το κεκτηµένο της ΕΕ και να εφαρµόσει µεσοπρόθεσµα το κεκτηµένο αυτό µε 
αποτελεσµατικότητα στους ακόλουθους τοµείς:  

– Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 

– ∆ικαστικό σύστηµα και θεµελιώδη δικαιώµατα 

– ∆ικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια 

– ∆ηµοσιονοµικός έλεγχος . 
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Στους προαναφερόµενους τοµείς είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν σηµαντικές 
προσαρµογές του νοµικού και θεσµικού πλαισίου και να ενισχυθούν σηµαντικά οι διοικητικές 
ικανότητες και οι ικανότητες εφαρµογής.  

Όσον αφορά το περιβάλλον, θα απαιτηθούν περαιτέρω συντονισµένες και σηµαντικές 
προσπάθειες για την εναρµόνιση µε το κεκτηµένο της ΕΕ και την αποτελεσµατική εφαρµογή 
του. Μεταξύ των προσπαθειών αυτών περιλαµβάνονται ουσιώδεις επενδύσεις και ενίσχυση 
της διοικητικής ικανότητας για την επιβολή της νοµοθεσίας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί, η 
συµµόρφωση µε τα σηµαντικότερα θέµατα, συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής. 
Πλήρης συµµόρφωση µε το κεκτηµένο µπορεί να επιτευχθεί µόνο µακροπρόθεσµα και θα 
απαιτήσει υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων.  

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Λαµβανοµένων υπόψη των σηµαντικών µεταρρυθµίσεων των τελευταίων ετών, η Σερβία 
σηµείωσε σηµαντική πρόοδο κατά την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων όσον αφορά τη 
σταθερότητα των θεσµών που εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και τον σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων, που καθόρισε το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993, καθώς και των προϋποθέσεων της 
∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η Σερβία διαθέτει ένα συνολικό συνταγµατικό, 
νοµοθετικό και θεσµικό πλαίσιο το οποίο συνολικά αντιστοιχεί στα ευρωπαϊκά και διεθνή 
πρότυπα. Η νοµοθετική δραστηριότητα του Κοινοβουλίου της έχει καταστεί πολύ 
αποτελεσµατική κατά τη διάρκεια του παρόντος νοµοθετικού σώµατος. Το νοµικό και 
θεσµικό πλαίσιο για το κράτος δικαίου είναι ολοκληρωµένο, ακόµα και σε ό,τι αφορά τους 
τοµέις καταπολέµησης της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος, στους οποίους 
επιτεύχθηκαν τα πρώτα αποτελέσµατα. Το νοµικό πλαίσιο για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των µειονοτήτων είναι καλώς ανεπτυγµένο και έχει αρχίσει να 
εφαρµόζεται. Η Σερβία πέτυχε ένα πλήρως ικανοποιητικό επίπεδο στη συνεργασία της µε το 
ICTY και έχει αναλάβει ένα όλο και περισσότερο ενεργητικό ρόλο στην ενίσχυση της 
συµφιλίωσης στην περιοχή. Η Σερβία συµφώνησε και συµµετείχε σε διαδικασία διαλόγου µε 
το Κοσσυφοπέδιο για τη διευκόλυνση της ζωής του πληθυσµού, πράγµα που οδήγησε σε 
ορισµένες συµφωνίες (ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών, ληξιαρχείο και 
κτηµατολόγιο) και έχει ξεκινήσει τα πρώτα βήµατα για την εφαρµογή τους.  

Όσον αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, η Σερβία έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικά βήµατα 
προς τη δηµιουργία µιας λειτουργούσας οικονοµίας της αγοράς και επέτυχε σηµαντικό βαθµό 
µακροοικονοµικής σταθερότητας παρά την παγκόσµια οικονοµική και χρηµατοπιστωτική 
κρίση. Ωστόσο, θα είναι αναγκαίες περαιτέρω προσπάθειες για την αναδιάρθρωση της 
οικονοµίας και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µέσω ενίσχυσης του 
κράτους δικαίου, εξάλειψης της γραφειοκρατίας, ενίσχυσης του ανταγωνισµού και του ρόλου 
του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και αντιµετώπισης των δυσκαµψιών στην αγορά εργασίας. Για 
να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει µεσοπρόθεσµα την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις 
της αγοράς εντός της Ένωσης, η Σερβία χρειάζεται να συνεχίσει τις διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις για να αναβαθµίσει την παραγωγική ικανότητα της οικονοµίας και να 
δηµιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίµα για την προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό.  

Το ιστορικό επιδόσεων της Σερβίας όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της 
δυνάµει της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και της ενδιάµεσης συµφωνίας είναι 
θετικό.  
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Η Σερβία θα είναι σε θέση να αναλάβει τις υποχρεώσεις του µέλους, µεσοπρόθεσµα, σε 
σχεδόν όλους τους τοµείς του κεκτηµένου, εφόσον συνεχιστεί η διαδικασία εναρµόνισης και 
καταβληθούν σηµαντικές και εντατικές περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί η 
εφαρµογή και η επιβολή της νοµοθεσίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους τοµείς 
γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης, δικαστικών και θεµελιωδών δικαιωµάτων, δικαιοσύνης, 
ελευθερίας και ασφάλειας, καθώς και δηµοσιονοµικού ελέγχου. Πλήρης συµµόρφωση µε το 
κεκτηµένο στον τοµέα του περιβάλλοντος και της κλιµατικής αλλαγής µπορεί να επιτευχθεί 
µόνο µακροπρόθεσµα και θα απαιτήσει υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων. Βάσει 
προκαταρκτικών εκτιµήσεων, η ένταξη της Σερβίας αναµένεται να έχει περιορισµένες 
συνολικά επιπτώσεις στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα επηρεάσει την 
ικανότητα της Ένωσης να διατηρήσει και να εµβαθύνει την ανάπτυξή της.  

Η Επιτροπή συνιστά στο Συµβούλιο να χορηγήσει στη Σερβία το καθεστώς υποψήφιας προς 
ένταξη χώρας, λαµβανοµένης υπόψη της επιτευχθείσας πρόοδου µέχρι τώρα και εφόσον η 
Σερβία επαναλάβει τον διάλογο µε το Κοσσυφοπέδιο και προβεί σε απρόσκοπτη εφαρµογή, 
µε καλή πίστη, των συµφωνιών που έχουν συνοµολογηθεί µέχρι τούδε.  

Η Σερβία έχει δροµολογήσει την ικανοποιητική εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων που 
καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993 και τους όρους της ∆ιαδικασίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, υπό τον όρον ότι η πρόοδος συνεχίζεται και ότι θα 
εξευρεθούν πρακτικές λύσεις στα προβλήµατα µε το Κοσσυφοπέδιο.  

Συνεπώς, η Επιτροπή συνιστά την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε τη Σερβία για την ένταξή 
της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αµέσως µετά την επίτευξη περαιτέρω σηµαντικής προόδου στην 
εκπλήρωση των ακόλουθων βασικών προτεραιοτήτων:  

– Περαιτέρω βήµατα για την εξοµάλυνση των σχέσεων µε το Κοσσυφοπέδιο σύµφωνα 
µε τους όρους της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µέσω: πλήρους 
τήρησης των αρχών περιφερειακής συνεργασίας χωρίς περιορισµούς· πλήρους 
τήρησης των διατάξεων της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα· εξεύρεσης 
λύσεων για τις τηλεπικοινωνίες και την αµοιβαία αναγνώριση των πτυχίων· 
συνέχισης της εφαρµογής µε καλή πίστη όλων των επιτευχθεισών συµφωνιών· και 
ενεργής συνεργασία µε το EULEX ώστε αυτό να ασκήσει τα καθήκοντά του σε όλα 
τα τµήµατα του Κοσσυφοπεδίου.  

Αµέσως µόλις επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος, η Επιτροπή θα παρουσιάσει έκθεση σχετικά µε 
την εφαρµογή από την Σερβία των ανωτέρω βασικών προτεραιοτήτων αµέσως.  

Η Σερβία καλείται να διατηρήσει τη δυναµική των µεταρρυθµίσεων συνεχίζοντας τον 
απαραίτητο βαθµό τήρησης των κριτηρίων του µέλους, µε ιδιαίτερη προσοχή στο κράτος 
δικαίου και, να συνεχίσει την εποικοδοµητική της συµµετοχή στην περιφερειακή συνεργασία 
και στην ενίσχυση διµερών σχέσεων µε τις όµορες χώρες. Αναµένεται να συνεχιστεί η 
εφαρµογή της ενδιάµεσης συµφωνίας, και από τη θέση της σε ισχύ, της Συµφωνίας 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει αυτές τις προσπάθειες 
µέσω του µηχανισµού χρηµατοδότησης IPA. 


