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ΠΡÃÃΙΜΙÃ — ÃΙ ΕΠΙΚΡΑΤÃΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙÃΥΓΚÃΣΛΑΒΙΑ

1. Η ανασυγκρÞτηση στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα αæïρÀ κυρÝως δυ� ï øω� ρες: τη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝ-
νη και, σε µικρÞτερï âαθµÞ, την ΚρïατÝα.

Η ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη

Ãι θεσµïÝ της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης πïυ δηµιïυργη� θηκαν απÞ τη συµæωνÝα τïυ Ντε� ιτïν

2. Η συµæωνÝα ειρη� νης διαÝρεσε τη ΒïσνÝα σε δυ� ï ενÞτητες, καθεµÝα απÞ τις ïπïÝες διαθε� τει
µεγÀλï âαθµÞ αυτïνïµÝας: την ÃµïσπïνδÝα της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης, πïυ συγκεντρω� νει
πληθυσµïυ� ς ΜïυσïυλµÀνων και Κρïατω� ν, και τη Σερâικη� ∆ηµïκρατÝα, πïυ συγκεντρω� νει
πληθυσµïυ� ς Σε� ρâων. ΕντÞς της ÃµïσπïνδÝας δηµιïυργη� θηκαν δε� κα καντÞνια, τα ïπïÝα απïτε-
λïυ� ν ε� να ενδιÀµεσï επÝπεδï διïÝκησης µεταêυ� της ενÞτητας και τïυ δη� µïυ.

3. Καθω� ς η ΒïσνÝα δεν απïτελïυ� σε ανεêÀρτητï κρÀτïς πριν απÞ τις εøθρïπραêÝες, ε� πρεπε να
δηµιïυργηθïυ� ν νε� ïι θεσµïÝ σε Þλα τα επÝπεδα τïυ κρÀτïυς, τÞσï των ενïτη� των Þσï και των
καντïνιω� ν. Η αστÀθεια των νεïεµæανιúÞµενων θεσµω� ν της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης, ïι τεταµε� νες
σøε� σεις µεταêυ� των εκπρïσω� πων των εθνïτικω� ν κïινïτη� των εντÞς των κρατικω� ν και ïµïσπïνδια-
κω� ν µηøανισµω� ν και ï διασκïρπισµÞς των ευθυνω� ν µεταêυ� τïυ κρÀτïυς, των ενïτη� των, των
καντïνιω� ν και των δη� µων κατε� στησαν ιδιαÝτερα περÝπλïκη την αναúη� τηση εταÝρων αρµÞδιων για
τις δρÀσεις πïυ ανε� λαâαν ïι øρηµατïδÞτες, συµπεριλαµâανïµε� νης της Ευρωπαϊκη� ς Επιτρïπη� ς,
καθ’ Þλη τη διÀρκεια της περιÞδïυ 1996—97.

Η ïικïνïµικη� κατÀσταση

4. Στη ΒïσνÝα, ïι καταστρïæε� ς πïυ πρïκλη� θηκαν Àµεσα απÞ τις συγκρïυ� σεις υπïλïγÝστηκε Þτι
κυµαÝνïνταν µεταêυ� 15 150 και 30 300 εκατ. ECU (1). Η κατÀσταση των υπïδïµω� ν της øω� ρας, η
ïπïÝα η� ταν η� δη Àσøηµη πριν απÞ τη συ� ρραêη, επιδεινω� θηκε περισσÞτερï, λÞγω της ανεπαρκïυ� ς
συντη� ρηση� ς τïυς. Τï 1995, η âιïµηøανικη� παραγωγη� δεν υπερε� âαινε τï 10 % τïυ επιπε�δïυ της
κατÀ την πρïπïλεµικη� περÝïδï, ενω� η ïικïνïµÝα απαιτïυ� σε ριúικε� ς µεταρρυθµÝσεις. ΚατÀ τï τε� λïς
τïυ 1995, τï 80 % τïυ πληθυσµïυ� η� ταν εêαρτηµε� νï απÞ την ανθρωπιστικη� âïη� θεια.

5. Στα τε� λη τïυ 1997, η κατÀσταση στη ΒïσνÝα εêακïλïυθïυ� σε να εÝναι ανησυøητικη� . Τï ΑΕγø.Π,
τï ïπïÝï τï 1996 εÝøε σηµειω� σει αυ� êηση κατÀ 50 % και εÝøε æθÀσει τα 554 ECU/κÀτïικï, τï 1997
αυêη� θηκε κατÀ 35 %, τï επÝπεδÞ τïυ Þµως εêακïλïυθïυ� σε να εÝναι πïλυ� øαµηλÞ (2). ΠρÀγµατι, η
âιïµηøανικη� παραγωγη� εêακïλïυθïυ� σε να αντιστïιøεÝ µÞνï στï 20 % τïυ Þγκïυ της κατÀ την
πρïπïλεµικη� περÝïδï (3). ΚατÀ τïν Ýδιï øρÞνï, τï 20 % περÝπïυ τïυ πληθυσµïυ� εÝøε ακÞµη
ανÀγκη επισιτιστικη� ς âïη� θειας και η υγειïνïµικη� περÝθαλψη εêακïλïυθïυ� σε να στηρÝúεται στη
διεθνη� âïη� θεια (4).

Η κατÀσταση των πρïσæυ� γων και των εκτïπισµε� νων

6. ΑπÞ τïν πληθυσµÞ των τεσσÀρων εκατïµµυρÝων κατïÝκων της πρïπïλεµικη� ς περιÞδïυ, 250 000
σκïτω� θηκαν, ε� να εκατïµµυ� ριï εκτïπÝστηκε στï εσωτερικÞ της øω� ρας και 1,3 εκατïµµυ� ρια
κατε� æυγαν στï εêωτερικÞ. ΚατÀ γενικÞ κανÞνα, ïι πρÞσæυγες κατÀγïνται απÞ πÞλεις της
ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης, ενω� ïι εκτïπισµε� νïι εγκατε� λειψαν τα øωριÀ κατÀ τη διÀρκεια τïυ πïλε�µïυ
για να αναúητη� σïυν σøετικη� ασæÀλεια στις πÞλεις, καταλαµâÀνïντας τις περισσÞτερες æïρε� ς τις
κατïικÝες πïυ εÝøαν εγκαταλεÝψει τα Àτïµα πïυ κατε� æυγαν στï εêωτερικÞ. Για να επιτραπεÝ η
επιστρïæη� των πρïσæυ� γων, ε� πρεπε πρïηγïυµε� νως να δïθεÝ âïη� θεια στïυς εκτïπισµε� νïυς, πρïκει-
µε� νïυ να επανακτη� σïυν τις κατïικÝες τïυς στις úω� νες πïυ εÝøαν πληγεÝ απÞ τις µÀøες.

(1) Πηγη� : ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα: ΠρÞγραµµα πρïτεραιÞτητας για την ανασυγκρÞτηση, Νïε� µâριïς 1996, τÞµïς
3

(2) Βλε� πε πÝνακα Α στï τε� λïς τïυ πρïïιµÝïυ.
(3) Πηγη� : Economist Intelligence Unit Country Report, πρω� τï τρÝµηνï 1998.
(4) Πηγη� : ΥπηρεσÝα Ανθρωπιστικη� ς Βïη� θειας της Ευρωπαϊκη� ς ΚïινÞτητας.
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7. Στα τε� λη τïυ 1997, υπη� ρøαν ακÞµα 800 000 εκτïπισµε� νïι στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη, ενω� εÝøαν
επιστρε�ψει µÞνï 200 000 πρÞσæυγες¯ 612 000 πρÞσæυγες παρε� µεναν στï εêωτερικÞ, εκ των ïπïÝων
263 000 âρÝσκïνταν στα κρÀτη µε� λη της ΕΕ, και απÞ αυτïυ� ς 220 000 στη ΓερµανÝα, øωρÝς να ε� øει
âρεθεÝ µÞνιµη λυ� ση (5) (6).

Η ΚρïατÝα

8. Στην ΚρïατÝα, τï πρÞγραµµα ανασυγκρÞτησης επικεντρω� θηκε στην Ανατïλικη� ΣλαâïνÝα,
περιïøη� πïυ εÝøε υπïστεÝ τις περισσÞτερες καταστρïæε� ς στη øω� ρα και πïυ εÝøε τεθεÝ υπÞ τïν
πρïσωρινÞ διïικητικÞ ε� λεγøï των Ηνωµε� νων Εθνω� ν [UNTAES (7)] κατÀ τη διÀρκεια της περιÞδïυ
1996—1997. Ãι καταστρïæε� ς στην εν λÞγω περιïøη� πïυ ïæεÝλïνταν Àµεσα στïν πÞλεµï εÝøαν
υπïλïγιστεÝ σε 1 000 εκατ. ECU περÝπïυ. Η διαδικασÝα πρïσÀρτησης της περιïøη� ς αυτη� ς στη
∆ηµïκρατÝα της ΚρïατÝας, η ïπïÝα απαιτεÝ την ειρηνικη� επιστρïæη� των Κρïατω� ν µε την
παρÀλληλη διασæÀλιση των δικαιωµÀτων των σερâικω� ν πληθυσµω� ν, απïτε� λεσε σηµαντικÞ πρÞ-
σκïµµα για τις ενε� ργειες ανασυγκρÞτησης (âλε� πε πÝνακα Α).

ΠλαÝσιï της κïινïτικη� ς παρε� µâασης

9. Τï ΕλεγκτικÞ Συνε�δριï θεωρεÝ Þτι εÝναι αναγκαÝï να υπïµνησθïυ� ν ïι συνθη� κες υπÞ τις ïπïÝες
Àρøισαν να εæαρµÞúïνται ïι κïινïτικε� ς ενε� ργειες, απÞ τις ïπïÝες εêαρτη� θηκε κατÀ πïλυ� η
εæαρµïγη� τïυς. Τα øαρακτηριστικÀ τïυ πλαισÝïυ της παρε� µâασης η� ταν τα εêη� ς:

α) η ανÀγκη για επεÝγïυσα δρÀση, την ïπïÝα υπαγÞρευαν τÞσï η πïλιτικη� κατÀσταση Þσï και ïι
επιτακτικε� ς ανÀγκες της ανασυγκρÞτησης πïυ ε�πρεπε να εÝøε αρøÝσει η� δη απÞ τις αρøε� ς τïυ
1996,

â) η αâεâαιÞτητα της πïλιτικη� ς κατÀστασης πïυ επικρατïυ� σε επιτÞπïυ, øαρακτηριστικÞ της
ïπïÝας η� ταν Þτι ïρισµε� να µε�ρη παρακω� λυαν την εæαρµïγη� των ειρηνευτικω� ν συµæωνιω� ν,

γ) ïι δυσøε� ρειες πïυ αντιµετωπÝúïνταν για την επÝτευêη της συµæωνÝας των κυâερνητικω� ν αρøω� ν
των διαæÞρων ενïτη� των (Þρïι πïυ απïρρε� ïυν απÞ την κïινïτικη� κανïνιστικη� ρυ� θµιση), ïι
ïπïÝες εÝøαν ως απïτε� λεσµα να σηµειωθïυ� ν καθυστερη� σεις κατÀ την εæαρµïγη� των ενεργει-
ω� ν.

δ) περÝπλïκα και ελÀøιστα ευ� καµπτα νïµικÀ και øρηµατïïικïνïµικÀ µε� σα, πïυ συνεπÀγïνται την
ταυτÞøρïνη øρη� ση δυ� ï κανïνισµω� ν και πïλλω� ν κïνδυλÝων τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� . Ã κανïνι-
σµÞς για την ανασυγκρÞτηση (ΕΚ)  αριθ. 1628/96 εκδÞθηκε στï τε� λïς ΙïυλÝïυ τïυ 1996 απÞ τï
Συµâïυ� λιï, µετÀ τη διατυ� πωση της γνω� µης τïυ Ευρωπαϊκïυ� ΚïινïâïυλÝïυ. Η µεταæïρÀ στïν
κανïνισµÞ αυτÞ των ιδÝων διαδικασιω� ν και ïρÝων συ� ναψης των συµâÀσεων πïυ Ýσøυαν για τï
πρÞγραµµα TACIS, δεν η� ταν πρïσαρµïσµε� νη στη συγκεκριµε� νη κατÀσταση πïυ επικρατïυ� σε
στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα. Στïν κανïνισµÞ (ΕΚ) αριθ. 851/98, πïυ εêε� δωσε τï Συµâïυ� λιï
στις 20 ΑπριλÝïυ (8), µετÀ τη διατυ� πωση της γνω� µης τïυ Ευρωπαϊκïυ� ΚïινïâïυλÝïυ και µετÀ
τις επικρÝσεις πïυ διατυπω� θηκαν σøετικÀ µε τη âïη� θεια στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα, ακïλïυ-
θïυ� νται, κατÀ ε� να µεγÀλï µε�ρïς, ïι πρïτÀσεις πïυ υπε� âαλε η Επιτρïπη� για να καθιστïυ� ν πιï
ευε� λικτες ïι διαδικασÝες και να επισπευσθεÝ η εæαρµïγη� .

(5) Πηγη� : HCR «ΠρÞγραµµα επαναπατρισµïυ� και επιστρïæη� ς 1998».
(6) ΠερÝπïυ 700 000 πρÞσæυγες âρη� καν µÞνιµες λυ� σεις εκτÞς της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης.
(7) UNTAES = United Nations Temporary Administration in Eastern Slavonia — Πρïσωρινη� ∆ιïÝκηση των

Ηνωµε� νων Εθνω� ν στην Ανατïλικη� ΣλαâïνÝα.
(8) ΕΕ L 122 της 24.4.98, σ.1.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ÃικïνïµικÀ δεδïµε�να σøετικÀ µε τις δηµïκρατÝες της πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝας

ΣλïâενÝα (1) ΚρïατÝα

ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη

ÃµïσπïνδÝα
Σερâικη�

∆ηµïκρατÝα

ΣερâÝα-
Μαυρï-
âïυ� νιï

ΠΓ∆Μ
(FYROM)

(1996) (1995) (1996) (1996) (1995) (1995)

Îκταση (km²) 20 300 56 538 26 537 25 053 87 968 25 713
ΑριθµÞς κατïÝκων (εκατ.) 2,0 4,5 2,4 1,4 10,8 2,1
% καλλιεργïυ� µενων γαιω� ν 12 26 28 ? 35 22
ΑΕΠ (109 USD) 16,3 14,6 2,3 0,5 9,9 1,8
ΑΕΠ/κÀτïικï (USD) 8 152 3 250 864 392,0 920 860
ΑκαθÀριστï εêωτερικÞ
øρε� ïς (109 USD) 2,85 2,86 (2) (2) ? ?

Κατανïµη� τïυ ΑΕΠ κατÀ τïµε� α
(σε %)

ΓεωργÝα 4,4 14,0 13,5 17,8 15,0 16,0
ΜεταλλευτικÞς τïµε� ας 1,1 3,0 20,7 32 5,0 5,0
ΒιïµηøανÝα 34,4 48,0 45,0 50,0
ΥπηρεσÝες 60,1 35,0 65,8 50,2 35,0 29,0

ΠïσïστÞ ανεργÝας (σε %) 7,3 17,0 33,0 39,0 ? ?
ΠïσïστÞ πληθωρισµïυ� (σε %) 9,7 2,1 10,8 ? ? 16,0

(1) ΛÞγω της ιδιÀúïυσας κατÀσταση� ς της, η ΣλïâενÝα συµµετε� øει πλη� ρως στï πρÞγραµµα PHARE και δεν λαµâÀνει ενισøυ� σεις
στï πλαÝσιï των πρïγραµµÀτων ανασυγκρÞτησης της πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝας.

(2) Τï εêωτερικÞ øρε�ïς τïυ κρÀτïυς της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης υπïλïγÝúεται Þτι ανε� ρκεται σε 3,38 × 109 USD.
Πηγε� ς: ATLASECO 1998¯ The Economist Intelligence Unit.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Σε συνε� øεια των ειρηνευτικω� ν συµæωνιω� ν τïυ Ντε� ιτïν
και τïυ Παρισιïυ� στα τε� λη τïυ 1995 (9), η Ευρωπαϊκη�
Îνωση (ΕΕ) διε� θεσε ενδεικτικÞ øρηµατïδïτικÞ συ� νïλï
1 000 εκατ. ECU για την ανασυγκρÞτηση της πρω� ην Γιïυ-

γκïσλαâÝας κατÀ τη διÀρκεια της περιÞδïυ 1996—1999 (10)
(âλε� πε πÝνακα 1).

Τï κυ� ριï µε� ρïς τïυ πïσïυ� αυτïυ� συνÝσταται στη συνει-
σæïρÀ της ΕΕ στï πρÞγραµµα πρïτεραιÞτητας για την
ανασυγκρÞτηση, υ� ψïυς 5 100 εκατ. USD (3 880 εκατ.
ECU), τï ïπïÝï ενε� κρινε η διεθνη� ς κïινÞτητα για τη Βïσ-
νÝα-ΕρúεγïâÝνη στα τε� λη τïυ 1995 (11). Τï παρÀρτηµα 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

∆ηµïσιïνïµικε� ς πηγε� ς της âïη� θειας για την ανασυγκρÞτηση στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα (1996-1999)

(εκατ. ECU)

Βïη� θεια για την
ανασυγκρÞτηση

Βïη� θεια για τις ïικïνï-
µικε� ς µεταρρυθµÝσεις

Συ� νïλï

ΠρÞγραµµα PHARE (Γ∆1Α) 400 200 600
ΕιδικÀ κïνδυ� λια (Γ∆1Α) 400 — 400
ΕπεÝγïυσες ενισøυ� σεις (ECHO) p.m. (1) ïυδε� ν p.m.

Συ� νïλï 800 200 1 000

(1) Ãι απïæÀσεις για τις ενισøυ� σεις της ECHO λαµâÀνïνται ετησÝως στï πλαÝσιï της διαδικασÝας τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� . ∆εν
απïτελïυ� ν αντικεÝµενï πïλυετïυ� ς πρïγραµµατισµïυ� .

(9) Η ειρηνευτικη� συµæωνÝα για τη ΒïúνÝα-ΕρúεγïâÝνη µïνïγρÀ-
æηκε στï Ντε� ιτïν στις 21 ΝïεµâρÝïυ 1995 και υπïγρÀæηκε στï
ΠαρÝσι στις ∆εκεµâρÝïυ 1995.

(10) ΑνακïÝνωση της Επιτρïπη� ς «Ìρηµατïδïτικη� συµâïλη� της
Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης για την ανασυγκρÞτηση της πρω� ην Γιïυ-
γκïσλαâÝας», COM(95) 581 τελικÞ της 18ης ∆εκεµâρÝïυ 1995.

(11) Τï πρÞγραµµα καταρτÝστηκε απÞ την ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα
στï ε� γγραæï «ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη: πρïτεραιÞτητες για την
ανÀκαµψη και την ανÀπτυêη», τï ïπïÝï εκπïνη� θηκε για την
πρω� τη διÀσκεψη των øρηµατïδïτω� ν πïυ συνη� λθαν στις
Βρυêε� λλες τï ∆εκε� µâριï τïυ 1995. Τï εν λÞγω πρÞγραµµα εÝøε
σøεδιαστεÝ ως πρω� τη æÀση στη διαδικασÝα ανασυγκρÞτησης.
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παρε� øει γενικη� εικÞνα της διÀρθρωσης τïυ πρïυMπïλïγι-
σµïυ� της âïη� θειας της ΕΕ, καθω� ς και της κατανïµη� ς των
καθηκÞντων µεταêυ� των υπηρεσιω� ν της Επιτρïπη� ς.

1.2. Στην ετη� σια τïυ ε� κθεση για τï ïικïνïµικÞ ε� τïς 1996,
τï ΕλεγκτικÞ Συνε� δριï επεστη� σε την πρïσïøη� στïν πïλυ�
âραδυ� ρυθµÞ εæαρµïγη� ς τïυ πρïγρÀµµατïς ανασυγκρÞτη-
σης. ΕνÞψει µιας κατÀστασης πïυ κρÝθηκε ανησυøητι-
κη� (12) ανε� λαâε, απÞ τα τε� λη τïυ 1996, τη διεêαγωγη�

µελε� της, της ïπïÝας τα απïτελε� σµατα παρïυσιÀúει στην
παρïυ� σα ε�κθεση. Καθ’ Þλη τη διÀρκεια της ε� ρευνας τïυ,
τï Συνε� δριï ενηµε� ρωνε την Επιτρïπη� σøετικÀ µε τις δια-
πιστω� σεις τïυ. 

1.3. Ã πÝνακας 2 δεÝøνει Þτι, κατÀ τη διÀρκεια της περιÞ-
δïυ 1996—1997, η ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη η� ταν ï κυ� ριïς δικαι-
ïυ� øïς της âïη� θειας για την ανασυγκρÞτηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑνÀλυση της âïη� θειας της Επιτρïπη� ς για την ανασυγκρÞτηση και τις ïικïνïµικε� ς µεταρρυθµÝσεις στην
πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα πïυ øρηµατïδïτη� θηκε απÞ τïυς πρïυMπïλïγισµïυ� ς 1996 και 1997, κατÀσταση στις 31

∆εκεµâρÝïυ 1997 (συµπεριλαµâανïµε�νων των ενισøυ� σεων για την επεÝγïυσα ανασυγκρÞτηση)

(εκατ. ECU)

Ìω� ρα Αναλ. υπïøρ. ΣυµâÀσεις Πληρωµε� ς

ΑνασυγκρÞτηση
ΒïσνÝα 522,9 273,9 199,5
ΚρïατÝα 19,3 12,7 8,6
ΣερâÝα-Μαυρïâïυ� νιï 0,0 0,0
ΠΓ∆Μ 0,0 0,0 0,0

Υπïσυ� νïλï 542,2 286,6 208,1

Ãικïνïµικη� µεταρρυ� θµιση
ΒïσνÝα 12,0 5,5 0,8
ΚρïατÝα 0,0 0,0 0,0
ΣερâÝα-Μαυρïâïυ� νιï 0,0 0,0 0,0
ΠΓ∆Μ 58,0 7,5 1,1

Υπïσυ� νïλï 70,0 13,0 1,9

Συ� νïλï 612,2 299,6 210,0

Πηγη� : ΕλεγκτικÞ Συνε� δριï.

1.4. Ã ε� λεγøïς τïυ ΣυνεδρÝïυ απïσκïπïυ� σε στην αêιïλÞ-
γηση της διαøεÝρισης πïυ Àσκησε η Επιτρïπη� σøετικÀ µε
τη âïη� θεια για την ανασυγκρÞτηση στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝ-
νη και στην ΚρïατÝα και στην εêε� ταση των συγκεκριµε� νων
απïτελεσµÀτων των εν λÞγω ενισøυ� σεων στα τε� λη τïυ
1997, δηλαδη� στη µε�ση τïυ πρïγρÀµµατïς 1996—1999 (13).
Τï 1997 πραγµατïπïιη� θηκαν τε� σσερις απïστïλε� ς ελε� γøïυ

(12) Ετη� σια ε� κθεση για τï ïικïνïµικÞ ε� τïς 1996 (ΕΕ C 348 της
18.11.1997, σηµεÝα 14.26—14.31).

(13) Ãι δαπÀνες λειτïυργÝας τïυ γραæεÝïυ τïυ ανω� τατïυ εκπρïσω� -
πïυ των Ηνωµε� νων Εθνω� ν (OHR), ïι ïπïÝες øρηµατïδïτη� θη-
καν µε� øρι τï πïσÞ των 10 εκατ. ECU τï 1995 και των 4,6 εκατ.
ECU τï 1997 απÞ τις πιστω� σεις της ΚΕΠΠΑ (Β8—013), δεν
εêετÀστηκαν γιατÝ εκæευ� γïυν τïυ πλαισÝïυ των ενεργειω� ν
ανασυγκρÞτησης. Θα πρε� πει να απïτελε� σïυν αντικεÝµενï ελε� γ-
øïυ στï εγγυ� ς µε� λλïν.

επιτÞπïυ και, στα τε� λη τïυ 1996, δυ� ï επισκε� ψεις στïυς
ïργανισµïυ� ς εæïδιασµïυ� των κρατω� ν µελω� ν πïυ η� ταν
επιæïρτισµε� νïι µε τï πρÞγραµµα πρïµηθειω� ν στη Βï-
σνÝα (14). Ãι επισκε� ψεις αυτε� ς συµπληρω� θηκαν απÞ την
επιθεω� ρηση των λïγαριασµω� ν και των æακε� λων στις
κεντρικε� ς υπηρεσÝες της Επιτρïπη� ς.

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

2.1. Τï πρÞγραµµα ανασυγκρÞτησης της πρω� ην Γιïυγκï-
σλαâÝας, πïυ αναλη� æθηκε επειγÞντως στα τε� λη τïυ 1995,

(14) ΠρÞγραµµα Βασικω� ν Ενισøυ� σεων (ΠΒΕ).
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εæαρµÞστηκε κυρÝως, δυ� ï ε� τη αργÞτερα, στην Κρïατï-
Μïυσïυλµανικη� ÃµïσπïνδÝα της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης
(âλε� πε σηµεÝï 1.3 και σηµεÝï 2 τïυ πρïïιµÝïυ), ï δε âαθµÞς
κινητïπïÝηση� ς τïυ παρε� µεινε øαµηλÞς (âλε� πε σηµεÝï
3.30).

2.2. ΠαρÞλï πïυ σε τε� σσερις ανακïινω� σεις η Επιτρïπη�
εÝøε αναγγεÝλει µια πïλυ� æιλÞδïêη στρατηγικη� (âλε� πε
σηµεÝï 3.1), στη συνε� øεια δεν εκπÞνησε πρακτικÞ και
κλιµακωµε� νï τïµεακÞ σøε� διï εæαρµïγη� ς ω� στε να καθÝστα-
ται δυνατη� η συντïνισµε� νη εæαρµïγη� της στρατηγικη� ς
αυτη� ς (âλε� πε σηµεÝï 3.3), ιδÝως µε τις ενισøυ� σεις της
ECHO, παρÀ την υ� παρêη σαæω� ν κατευθυντη� ριων γραµ-
µω� ν (âλε� πε σηµεÝï 3.11). Îνα σøε�διï εæαρµïγη� ς τïυ εÝδïυς
αυτïυ� θα η� ταν ιδιαÝτερα øρη� σιµï για τï συντïνισµÞ των
ενεργειω� ν απÞ τις ïπïÝες εêαρτÀται η επιστρïæη� των πρï-
σæυ� γων.

2.3. Η Επιτρïπη� αæïυ� ανε� θεσε, øωρÝς επαρκη� πρïετïιµα-
σÝα, σε δυ� ï ïργανισµïυ� ς εæïδιασµïυ� ε� να πρÞγραµµα πρï-
µη� θειας εêïπλισµω� ν, υ� ψïυς 125 εκατ. ECU, για τη ΒïσνÝα-
ΕρúεγïâÝνη, αναγκÀστηκε, στη συνε� øεια, να διακÞψει την
εκτε� λεση� τïυ, λÞγω τïυ Þτι εÝøε υπερεκτιµη� σει τις ικανÞτη-
τες διαøεÝρισης των δικαιïυ� øων διïικη� σεων (âλε� πε σηµεÝï
3.5).

2.4. Îøïντας πρïσανατïλÝσει τις παρεµâÀσεις της σε µεγÀ-
λï αριθµÞ τïµε� ων δραστηριÞτητας (âλε�πε σηµεÝα 3.4-3.6),
η Επιτρïπη� δεν εæïδιÀστηκε µε τα απαιτïυ� µενα για τις
æιλïδïêÝες της µε� σα και δεν ανακατε� νειµε στις επιøειρησια-
κε� ς της υπηρεσÝες, τÞσï στην ε� δρα της Þσï και επιτÞπïυ,
τï ανθρω� πινï δυναµικÞ πïυ η� ταν αναγκαÝï για την ïρθη�
διεêαγωγη� πïλυÀριθµων δρÀσεων (âλε� πε σηµεÝα 3.13-3.25).
ΕêÀλλïυ, ïι διαδικασÝες των υπηρεσιω� ν αυτω� ν δεν επανε-
êετÀστηκαν επαρκω� ς, ω� στε να ληæθεÝ υπÞψη η κατÀσταση
ε� κτακτης ανÀγκης, γεγïνÞς πïυ επιâρÀδυνε Þøι µÞνï τη
διαδικασÝα λη� ψης απïæÀσεων αλλÀ και τï ρυθµÞ εκτε� λε-
σης των δρÀσεων (âλε� πε σηµεÝα 3.28—3.37, 3.41,
3.46—3.50).

2.5. Η συνυ� παρêη τριω� ν κανïνισµω� ν, ïι ïπïÝïι διε� πïυν τα
κïνδυ� λια τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� πïυ øρησιµïπïιïυ� νται για
τη øρηµατïδÞτηση των δρÀσεων ανασυγκρÞτησης, ïδη� γη-
σε στην εæαρµïγη� διαæïρετικω� ν κανÞνων για παρεµæερεÝς
ενε� ργειες και κατε� στησε πιï επαøθεÝς τις διαδικασÝες δια-
øεÝρισης της Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης (âλε� πε σηµεÝα 3.36-
3.37).

2.6. Η πρïσæυγη� στην HCR, πρïκειµε� νïυ να εæαρµï-
στïυ� ν σøε� δια ανïικïδÞµησης κατïικιω� ν, πρÞσθεσε ε� να
δαπανηρÞ παρÀγïντα στï συ� νïλï των παρεµâαινÞντων,
øωρÝς ωστÞσï να πρïσæε� ρει ιδιαÝτερη τεøνïγνωσÝα (âλε� πε
σηµεÝï 3.55). Επιπλε� ïν, ïι Þρïι συνεργασÝας πïυ η Επιτρï-
πη� επιδιω� κει να επιâÀλει στην HCR εÝναι ασυµâÝâαστïι µε
τη σæαιρικη� πρïσε� γγιση πïυ ακïλïυθεÝ η �Υπατη Αρµï-
στεÝα για τïυς ΠρÞσæυγες για τη øρηµατïδÞτηση των Ýδιων
της των πρïγραµµÀτων (âλε� πε σηµεÝï 5.7). Τε� λïς, η Επι-
τρïπη� δεν µπÞρεσε να εêασæαλÝσει την Àσκηση τïυ τïυ
ελε� γøïυ πïυ επιθυµïυ� σε επÝ των ενεργειω� ν της HCR και

âρε� θηκε, επανειληµµε� νως, αντιµε� τωπη µε τετελεσµε� να
γεγïνÞτα, στις περιπτω� σεις πïυ εγκαταλεÝæθηκαν η� περιï-
ρÝστηκαν δρÀσεις (âλε� πε σηµεÝï 4.13).

2.7. ΠαρÞλï πïυ ïι νÀρκες εêακïλïυθïυ� ν να εÝναι η αιτÝα
µεγÀλïυ αριθµïυ� θυµÀτων και να επιâραδυ� νïυν τï πρÞ-
γραµµα ανασυγκρÞτησης, τα κεæÀλαια πïυ διε� θεσε η Επι-
τρïπη� για την Àρση ναρκïπεδÝων η� ταν περιïρισµε� να και η
øρησιµïπïÝηση� τïυς ε� γινε µε ιδιαÝτερα âραδυ� ρυθµÞ (âλε� πε
σηµεÝï 3.32). Επιπλε� ïν, ïι πιστω� σεις τïυ 1997 πïυ εÝøαν
πρïâλεæθεÝ για τη δραστηριÞτητα αυτη� δεν øρησιµïπïιη� -
θηκαν.

2.8. Η ανïικïδÞµηση των κατïικιω� ν πρïσε� κρïυσε σε πï-
λυÀριθµα εµπÞδια, Þταν τα σøε� δια δεν εÝøαν µελετηθεÝ απÞ
την αρøη� µε ικανïπïιητικη� επιµε� λεια, ï δε αριθµÞς των
ïικïγενειω� ν πïυ επανεγκαταστÀθηκαν η� ταν øαµηλÞτερïς
απÞ τïν αριθµÞ πïυ εÝøε πρïâλεæθεÝ (âλε� πε σηµεÝï 4.13).
Πïλλε� ς æïρε� ς, ïι κατïικÝες πïυ εÝøαν απïκατασταθεÝ
παρε� µειναν ακατïÝκητες, εÝτε γιατÝ διακÞπηκαν ïι εργασÝες
εÝτε γιατÝ ïι συνθη� κες ασæÀλειας η� διαâÝωσης (συµπεριλαµ-
âανïµε� νης της αγïρÀς εργασÝας) η� ταν απαγïρευτικε� ς (âλε� -
πε σηµεÝï 4.18). Ã ανεπαρκη� ς αριθµÞς των απïκαταστηµε� -
νων κατïικιω� ν απïτελεÝ τρïøïπε� δη για την επανεγκατÀ-
σταση των εκτïπισµε� νων και την επιστρïæη� των πρï-
σæυ� γων, πïυ εêακïλïυθïυ� ν ωστÞσï να απïτελïυ� ν µεÝúïνα
στÞøï της Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης (âλε� πε σηµεÝα 3.8 και 4.8
καθω� ς και παρÀρτηµα 3).

2.9. Η απïκατÀσταση των ε�ργων υπïδïµη� ς στïυς τïµεÝς
της υγεÝας και της εκπαÝδευσης εÝøε, σε γενικε� ς γραµµε� ς,
εµæανη� απïτελε� σµατα. Ãι δυ� ï αυτïÝ τïµεÝς εêακïλïυθïυ� ν
να απαιτïυ� ν θεσµικε� ς µεταρρυθµÝσεις, πρïκειµε� νïυ να
εêασæαλιστεÝ η συνεøη� ς λειτïυργÝα των υπηρεσιω� ν (âλε�πε
σηµεÝα 4.22 και 4.26).

2.10. Στα τε� λη τïυ 1997, ïι παρεµâÀσεις στïν τïµε� α της
ενε� ργειας δεν εÝøαν επιæε� ρει ακÞµη παρÀ ελÀøιστα απïτε-
λε� σµατα (âλε� πε σηµεÝα 4.29-4.30). Η Επιτρïπη� δεν εÝøε
εêακριâω� σει αν Þντως εÝøαν εγκατασταθεÝ ïι εêïπλισµïÝ
πïυ εÝøαν παραδïθεÝ στï πλαÝσιï τïυ πρïγρÀµµατïς âασι-
κω� ν ενισøυ� σεων (âλε� πε σηµεÝï 4.28) και δεν εÝøε αρøÝσει η
εκτε� λεση των Àλλων σøεδÝων, λÞγω καθυστερη� σεων στην
πρïετïιµασÝα των πρïσκλη� σεων υπïâïλη� ς πρïσæïρω� ν
(âλε� πε σηµεÝï 4.30).

2.11. Στïν τïµε� α των µεταæïρω� ν κινητïπïιη� θηκαν αêιÞ-
λïγα πïσÀ, παρÞλï πïυ ïι αναληæθεÝσες δρÀσεις δεν εÝøαν
παρÀ µÞνïν ε� µµεση σøε� ση µε τï úη� τηµα της επιστρïæη� ς
των πρïσæυ� γων (âλε� πε σηµεÝï 4.33). ΩστÞσï, ï εµæανη� ς
øαρακτη� ρας των ενισøυ� σεων, πïυ πρïïρÝúïνταν για την
επαναλειτïυργÝα των γραµµω� ν των δηµÞσιων µε� σων µετα-
æïρÀς στï ΣερÀγεâï, κατε� στησε ε� κδηλη την παρïυσÝα της
Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης (âλε� πε σηµεÝï 4.34).

2.12. ΠαρÀ τη σπïυδαιÞτητα της γεωργÝας ως πρïς τï
θε� µα της απασøÞλησης, η στη� ριêη της Επιτρïπη� ς στïν εν
λÞγω τïµε� α παρε�µεινε περιïρισµε� νη (âλε� πε σηµεÝï 4.49).
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ΜÞλις στα µε� σα τïυ 1997 αναλη� æθηκαν ïρισµε� νες πειστι-
κε� ς δρÀσεις στις περιïøε� ς της Una Sana και της Banja
Luka (âλε� πε σηµεÝα 4.52 και 4.53). ΠαρïµïÝως, η συνδρï-
µη� της Επιτρïπη� ς στï âιïµηøανικÞ τïµε� α η� ταν πενιøρη�
(âλε� πε σηµεÝα 4.54-4.56).

2.13. ΕκτÞς απÞ τη δηµιïυργÝα µιας ΥπηρεσÝας Φïρïλïγι-
κη� ς και Τελωνειακη� ς Συνδρïµη� ς (CAFAO), της ïπïÝας η
απïτελεσµατικÞτητα εÝναι πασιæανη� ς (âλε� πε σηµεÝï 4.58),
η Επιτρïπη� δεν απε� δωσε ιδιαÝτερη σηµασÝα στη
µεταρρυ� θµιση της δηµÞσιας διïÝκησης, παρÀ τις τερÀστιες
ανÀγκες των θεσµικω� ν ïργÀνων της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης
(âλε� πε σηµεÝï 3.7).

3. ΣÌΕ∆ΙΑΣΜÃΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜÃΓΗ ΤΩΝ ΠΡÃΓΡΑΜΜΑ-
ΤΩΝ ΒÃΗΘΕΙΑΣ

Στρατηγικη� της Επιτρïπη� ς

3.1. ΠαρÀλληλα µε τις συµæωνÝες τïυ Ντε� ιτïν, η Επιτρï-
πη� ανη� γγειλε τη στρατηγικη� της για την ανασυγκρÞτηση
στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα σε τε� σσερις συµπληρωµατικε� ς
ανακïινω� σεις, στα τε� λη τïυ 1995 (15).

ΠρïγραµµατισµÞς των παρεµâÀσεων της Γ∆ IA

3.2. Ã κανïνισµÞς (ΕΚ) αριθ. 1628/96 (16) θε� τει στï πρÞ-
γραµµα ανασυγκρÞτησης τï στÞøï «να υπïστηρÝêει τη
διαδικασÝα ανασυγκρÞτησης, να ευνïη� σει την επιστρïæη�
των πρïσæυ� γων, τη συµæιλÝωση και την περιæερειακη�
ïικïνïµικη� συνεργασÝα και να δηµιïυργη� σει τις ïικïνïµι-
κε� ς και κïινωνικε� ς συνθη� κες πïυ θα απïτελε� σïυν τη âÀση
για την ανÀπτυêη των δικαιïυ� øων øωρω� ν». Ãι στÞøïι
αυτïÝ επιâεâαιω� νïυν τïυς στÞøïυς της ανακïÝνωσης πïυ
αναæε� ρθηκε στï σηµεÝï α) της υπïσηµεÝωσης (15).

3.3. Η Επιτρïπη� δεν κατÀρτισε πρακτικÞ και κλιµακωµε� -
νï τïµεακÞ σøε� διï εæαρµïγη� ς, για την εæαρµïγη� της στρα-
τηγικη� ς της. Στï πλαÝσιï τïυ διεθνïυ� ς συντïνισµïυ� , πïυ
πρïâλε�πει η ανακïÝνωση πïυ αναæε� ρθηκε στï σηµεÝï δ)
της υπïσηµεÝωσης (15), θα ε� πρεπε να εÝøε εκπïνη� σει ε� να
πρÞγραµµα τï ïπïÝï να âασÝúεται στην αêιïλÞγηση των
Ýδιων της των ισøυρω� ν και αδυ� νατων σηµεÝων και να
λαµâÀνει υπÞψη αυτÀ των Àλλων øïρηγω� ν âïη� θειας, πρï-
κειµε� νïυ να καθïρÝσει σε πïιïυς τïµεÝς θα µπïρïυ� σε να
συνεισæε� ρει µε τïν καλυ� τερï τρÞπï. Στην Ýδια ανακïÝνωση,
η Επιτρïπη� ανε�æερε Þτι ï συντïνισµÞς θα πρε� πει να
εγγυÀται «την αêιïπïÝηση της εµπειρïγνωµïσυ� νης και της

(15) α) SEC(95) 1597 τελικÞ της 27ης ΣεπτεµâρÝïυ 1995¯
â) COM(95) 564 τελικÞ της 17ης ΝïεµâρÝïυ 1995¯
γ) COM(95) 581 τελικÞ της 18ης ∆εκεµâρÝïυ 1995¯
δ) COM(95) 582 τελικÞ της 20ης ΝïεµâρÝïυ 1995.

(16) ΚανïνισµÞς (ΕΚ) αριθ. 1628/96 τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 25ης
ΙïυλÝïυ 1996 (ΕΕ L 204 της 18.8.1996).

τεøνïγνωσÝας πïυ διαθε� τει καθε� νας απÞ τïυς øρηµατïδÞ-
τες». ΑκÞµα και µεταêυ� των Ýδιων της των υπηρεσιω� ν, η
Επιτρïπη� δεν κατÀρτισε συντïνισµε� νï σøε� διï εæαρµïγη� ς
και ïι πρïσεγγÝσεις πïυ υιïθε� τησαν η Γ∆ ΙΑ και η ECHO
δεν ανταπïκρÝνïνταν πÀντα επαρκω� ς στην ε� ννïια της
συµπληρωµατικÞτητας.

3.4. Ùπως παρïυσιÀúïυν τα  παραρτη� µατα 2.1 και 2.2, η
Επιτρïπη� επε� λεêε ευρεÝς τïµεÝς παρε� µâασης, γεγïνÞς πïυ
της επε� τρεπε να ανταπïκρÝνεται σε κÀθε εÝδïυς αιτη� µατα
και πïυ ïδη� γησε τελικÀ στï διασκïρπισµÞ των δρÀσεω� ν
της, τις ïπïÝες δεν µπÞρεσε να τηρεÝ υπÞ ε� λεγøï λÞγω της
ανεπÀρκειας των ανθρω� πινων πÞρων πïυ κινητïπïÝησε.

3.5. Τï 1996, δÞθηκε πρïτεραιÞτητα σε ε� να πρÞγραµµα
âασικω� ν ενισøυ� σεων (ΠΒΕ), υ� ψïυς 125 εκατ. ECU, τï
ïπïÝï πρïïριúÞταν για πρïµη� θειες ε� κτακτης ανÀγκης, πρï-
κειµε� νïυ να επιτευøθεÝ η ανÀκαµψη της ïικïνïµÝας της
ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης, ικανïπïιω� ντας τις ανÀγκες µε πρï-
τεραιÞτητα σε εννε� α τïµεÝς (17). Η Επιτρïπη� ανε� λαâε την
ενε� ργεια αυτη� , παρÞλï πïυ δεν διε� θετε παρÀ µÞνï περιï-
ρισµε� νη εµπειρÝα στα πρïγρÀµµατα πρïµηθειω� ν σε πλαÝσια
ανασυγκρÞτησης. Îτσι, πρïµη� θευσε ιατρικÞ και σøïλικÞ
εêïπλισµÞ, øωρÝς να λÀâει υπÞψη της τις παρεµâÀσεις της
ECHO στïυς Ýδιïυς αυτïυ� ς τïµεÝς. Ùσïν αæïρÀ τï ΠΒΕ
(πρïµη� θειες), η Επιτρïπη� âασÝστηκε σε µεγÀλï âαθµÞ στις
τïπικε� ς αρøε� ς για τïν πρïσδιïρισµÞ και τη διανïµη� των
εµπïρευµÀτων. Îøïντας υπερεκτιµη� σει τις ικανÞτητες δια-
øεÝρισης των αρøω� ν της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης, δεν µπÞρεσε
να εêασæαλÝσει την αναγκαÝα τεøνικη� στη� ριêη και επÝâλε-
ψη. Κατα αυτÞ τïν τρÞπï, ïι δυσκïλÝες εæαρµïγη� ς ïδη� γη-
σαν την Επιτρïπη� να διακÞψει τï ΠΒΕ τïν Νïε�µâριï τïυ
1996, αæïυ� εÝøε αναλÀâει υπïøρεω� σεις για 83 εκατ. ECU,
και να øρησιµïπïιη� σει τï υπÞλïιπï πïυ ανερøÞταν σε 42
εκατ. ECU για ενισøυ� σεις πïυ εÝøαν κινητïπïιηθεÝ υπÞ τη
µïρæη� συµâατικω� ν σøεδÝων, για τις εργασÝες στï πλαÝσιï
των ïπïÝων παραµε� νει υπευ� θυνη µε� øρι την τελικη� παρÀδï-
ση� τïυς, σε αντÝθεση µε τις ενε� ργειες παρÀδïσης πρïµηθει-
ω� ν.

3.6. Για τï 1997, τï πρÞγραµµα της Γ∆ IA συµπεριε� λαâε
τρÝα πεδÝα πïυ, συνïλικÀ, κÀλυπταν στην πρÀêη Þλïυς
τïυς τïµεÝς, δηλαδη� :

α) την ανÀπτυêη τïυ ιδιωτικïυ� τïµε� α και την ενÝσøυση
των θεσµω� ν¯

(17) Τï πρÞγραµµα αυτÞ ανταπïκρινÞταν στï αÝτηµα της ΠαγκÞ-
σµιας ΤρÀπεúας για µια πρω� τη σειρÀ øρηµατïδïτη� σεων πïυ
υπïλïγιúÞταν σε 360 εκατ. ECU και αæïρïυ� σε 10 τïµεÝς
δραστηριïτη� των (COM(95) 3507, της 14.12.1995). Ãι ενε� ργειες
Àρσης ναρκïπεδÝων της ΕΕ øρηµατïδïτη� θηκαν εκτÞς τïυ
ΠΒΕ (âλε� πε σηµεÝï 3.32).
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â) τη στη� ριêη τïυ κïινωνικïυ� τïµε� α (πρÞσæυγες, στε� γαση,
υγεÝα και εκπαÝδευση)¯

γ) τις υπïδïµε� ς (ενε� ργεια, µεταæïρε� ς, τηλεπικïινωνÝες,
υδρïδÞτηση).

3.7. ΚατÀ την περÝïδï 1996—1997, η Επιτρïπη� δεν δια-
δραµÀτισε αêιÞλïγï ρÞλï στïν τïµε� α των ïικïνïµικω� ν
µεταρρυθµÝσεων και της ενÝσøυσης των θεσµω� ν (âλε� πε
σηµεÝα 4.54 και 4.57), ιδÝως στïυς τïµεÝς της υγεÝας και της
εκπαÝδευσης, Þπïυ ïι ανÀγκες η� ταν ιδιαÝτερα επιτακτικε� ς
(âλε� πε σηµεÝα 4.22 και 4.26).

3.8. ΕνÞψει της σπïυδαιÞτητας πïυ απïδÝδïυν τα κρÀτη
µε� λη στην επιστρïæη� των πρïσæυ� γων, η Επιτρïπη� θα
ε� πρεπε να καταστη� σει τï θε�µα αυτÞ µια απÞ τις πρïτεραι-
Þτητε� ς της απÞ τï 1996, ε� τïς κατÀ τï ïπïÝï Àρøισε την
παρε� µâαση� της. ΑυτÞ θα η� ταν λïγικÞτερï, δεδïµε� νïυ
µÀλιστα Þτι ïι δυ� ï Àλλïι κυ� ριïι øρηµατïδÞτες (USAID και
ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα) πρïσæε� ρïυν περιïρισµε� νη µÞνï âïη� -
θεια στïν τïµε� α της στε� γασης. Η Επιτρïπη� πïυ διαθε� τει
ελευθερÝα απÞæασης ως πρïς την ανÀθεση καθηκÞντων
µεταêυ� των Ýδιων της των υπηρεσιω� ν, θα ε� πρεπε να εÝøε
αναθε� σει στην ECHO, και Þøι στη Γ∆ IA, τï úη� τηµα της
επιστρïæη� ς των πρïσæυ� γων, λÞγω της πεÝρας πïυ εÝøε
απïκτη� σει η ECHO στïυς κïινωνικïυ� ς τïµεÝς κατÀ τη
διÀρκεια τïυ πïλε� µïυ. ΠρÀγµατι, η ECHO δεν απïτελεÝ
µÞνï πρïνïµιïυ� øï εταÝρï της �Υπατης ΑρµïστεÝας για
τïυς ΠρÞσæυγες (HCR), πïυ εÝναι η Ýδια υπευ� θυνη για τï
συντïνισµÞ των ενισøυ� σεων στïυς πρÞσæυγες (18), αλλÀ και
ïι ΜΚÃ µε τïυς ïπïÝïυς ε� øει συνÀψει συµæωνÝες εταιρικη� ς
σøε� σης εÝναι συøνÞτατα επιæïρτισµε� νïι µε την εæαρµïγη�
σøεδÝων υπε� ρ των πρïσæυ� γων. ΕêÀλλïυ, ïι διαδικασÝες
ανθρωπιστικη� ς âïη� θειας παρε� øïυν στην ECHO τη δυνατÞ-
τητα να διαøειρÝúεται ταøυ� τερα απÞ τη Γ∆ IA τις επεÝγïυ-
σες δρÀσεις απïκατÀστασης (âλε� πε σηµεÝï 3.31), ιδÝως
Þσïν αæïρÀ τη συµæωνÝα των τïπικω� ν αρøω� ν, τις πρï-
κηρυ� êεις διαγωνισµω� ν και τï υ� ψïς πïσω� ν πïυ πρïκατα-
âÀλλïνται στïυς εταÝρïυς (µε� øρι τï 80 % τïυ πïσïυ� των
ενεργειω� ν).

3.9. Ùσïν αæïρÀ τις υπïδïµε� ς, η Ευρωπαϊκη� Îνωση, σε
αντÝθεση µε τïυς Àλλïυς øïρηγïυ� ς âïη� θειας, δεν διαθε� τει
ïυ� τε αρκετÀ ταøεÝες διαδικασÝες ïυ� τε τις αναγκαÝες τεøνι-
κε� ς ικανÞτητες για να επιτυ� øει πραγµατικÞ απïτε� λεσµα
εντÞς απïδεκτω� ν πρïθεσµιω� ν.

ΠρïγραµµατισµÞς των παρεµâÀσεων της ECHO

3.10. Ενω� η Γ∆ IA διαθε� τει πïλυετε� ς øρηµατïδïτικÞ πλαÝ-
σιï, τï ïπïÝï της επιτρε� πει να πρïγραµµατÝúει τις ενε�ργειες
απïκατÀστασης στις ïπïÝες πρïâαÝνει, δεν ισøυ� ει

(18) Στï πλαÝσιï των συµæωνιω� ν Ντε� ιτïν-Παρισιïυ� (ΠαρÀρτηµα
5).

τï Ýδιï για την ECHO (âλε� πε πÝνακα 1)), και ενω� η
συµâατικη� ανθρωπιστικη� âïη� θεια µπïρεÝ να διευθετεÝται
µε ετη� σιες øρηµατïδïτη� σεις, η âïη� θεια για την απïκατÀ-
σταση απαιτεÝ πιï µακρïπρÞθεσµες πρïïπτικε� ς. Στην
πραγµατικÞτητα, η ECHO δεν µπïρεÝ καν να καταρτÝσει
ετη� σιες πρïâλε� ψεις, ï δε αρøικÞς πρïυMπïλïγισµÞς τïυ
κïνδυλÝïυ Β7-214 δεν επαρκïυ� σε για να καλυ� ψει Þλï τï
ε� τïς 1997 (παρÀρτηµα 1, σηµεÝï 3). Ενω� τï 1996 øρειÀστη-
κε να øρησιµïπïιηθεÝ σε µεγÀλï âαθµÞ τï απïθεµατικÞ
ε� κτακτης âïη� θειας (κεæÀλαιï Β7-910), τï 1997 αντλη� θηκαν
συµπληρωµατικε� ς πιστω� σεις απÞ τï πρÞγραµµα PHARE,
κατÀ τη διÀρκεια τïυ δευ� τερïυ εêαµη� νïυ τïυ ïικïνïµικïυ�
ε� τïυς (19).

3.11. ΠαρÀ τις πρïθε� σεις πïυ διατυ� πωσε η Επιτρïπη� στην
ανακïÝνωση� της πρïς τï Συµâïυ� λιï και τï Κïινïâïυ� λιï
Þσïν αæïρÀ τη «σøε� ση µεταêυ� επεÝγïυσας âïη� θειας, απï-
κατÀστασης και ανÀπτυêης» (20), κανε� νας µηøανισµÞς δεν
ïρÝστηκε απÞ τη Γ∆ ΙΑ και την ECHO απÞ κïινïυ� για τη
âαθµιαÝα απïδε� σµευση της ΥπηρεσÝας Ανθρωπιστικη� ς
Βïη� θειας κατÀ τη διÀρκεια της περιÞδïυ 1996—1999. ΚατÀ
τïν Ýδιï τρÞπï, η ïµÀδα εργασÝας (task force), απïτελïυ� -
µενη απÞ υπαλλη� λïυς αρµÞδιïυς για την ανθρωπιστικη�
âïη� θεια και απÞ υπαλλη� λïυς των υπηρεσιω� ν της ανα-
πτυêιακη� ς âïη� θειας, η ïπïÝα θα ε� πρεπε να εÝøε συντïνÝσει
την εæαρµïγη� της µετÀâασης, δεν εÝøε αναλÀâει την εκπÞ-
νηση πρïγραµµÀτων âïη� θειας. 

3.12. Τï 1996, η ECHO παρενε�âη ελÀøιστα στïν τïµε� α
της στε� γασης, καθω� ς ïι δρÀσεις της εÝøαν επικεντρωθεÝ στα
âασικÀ κïινωνικÀ ε� ργα υπïδïµη� ς (συγκεκριµε� να, σøïλικÀ
και ιατρικÀ κτÝρια) και στις υπïδïµε� ς υδρïδÞτησης και
ηλεκτρïδÞτησης. Τα σøε� δια πïυ πρÞτειναν ïι ΜΚÃ αêιï-
λïγη� θηκαν øωρÝς να ε� øïυν καθïριστεÝ κριτη� ρια πïυ θα
καθιστïυ� σαν τις διαδικασÝες επιλïγη� ς συστηµατικε� ς και
διαæανεÝς. Αντιθε� τως, για τα σøε� δια τïυ 1997, η ECHO
εæÀρµïσε διατïµεακη� πρïσε� γγιση και ε� να συ� νïλï ïµïιïγε-
νω� ν κριτηρÝων πïυ θα ε� πρεπε να αυêη� σïυν την επÝδραση
των ενισøυ� σεω� ν της, ιδÝως στïν τïµε� α της στε� γασης Þπïυ
ενισøυ� θηκαν ïι παρεµâÀσεις της.

ÃργÀνωση των υπηρεσιω� ν της Γ∆ IA

3.13. Η αδυναµÝα της Επιτρïπη� ς να αναδιαθε� σει τïυς
ανθρω� πινïυς πÞρïυς πïυ η� ταν αναγκαÝïι για τις ενε�ργειες
ανασυγκρÞτησης, απïτε� λεσε τï âασικÞ πρÞσκïµµα τïυ
πρïγρÀµµατïς υπε� ρ της πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝας. Τï πïσÞ
των 1 000 εκατ. ECU ïρÝστηκε σε πïλιτικÞ επÝπεδï, øωρÝς
πραγµατικη� πρïηγïυ� µενη αêιïλÞγηση των διαøειριστικω� ν
ικανïτη� των της Επιτρïπη� ς. Στην ανακïÝνωση� της
«ΑνασυγκρÞτηση στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα: διαøεÝριση

(19) Βλε� πε ειδικη� ε� κθεση αριθ. 2/97 σøετικÀ µε τις ενε� ργειες ανθρω-
πιστικη� ς âïη� θειας της Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης απÞ τï 1992 ε� ως
τï 1995, σηµεÝα 2.14—2.16 (ΕΕ C 143 της 12.5.1997).

(20) COM(96) 153 τελικÞ, της 30η� ς ΑπριλÝïυ 1996.
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της âïη� θειας της Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης και συντïνισµÞς της
διεθνïυ� ς âïη� θειας», η Επιτρïπη� εÝøε εêÀλλïυ επιµεÝνει στï
γεγïνÞς Þτι ïι υπηρεσÝες της η� ταν «ανεπαρκεÝς» και εÝøε
δηλω� σει Þτι θα ελÀµâανε τα αναγκαÝα διïρθωτικÀ µε� τρα
(υπïσηµεÝωση (15), σηµεÝï δ)).

3.14. ΠαρÀ την ανωτε� ρω δη� λωση πρÞθεσης και τη øρηµα-
τïδïτικη� και πïλιτικη� σπïυδαιÞτητα τïυ πρïγρÀµµατïς,
µÞνï πε� ντε διαøειριστε� ς των κεντρικω� ν υπηρεσιω� ν πραγµα-
τïπïÝησαν τï 1997 τÞσï την ανÀπτυêη των τïµεακω� ν
κατευθυ� νσεων Þσï και τη διαøεÝριση των σøεδÝων και την
επιτÞπïυ αêιïλÞγηση� τïυς¯ απÞ αυτïυ� ς κανεÝς δεν η� ταν
µÞνιµïς υπÀλληλïς της Επιτρïπη� ς, των δε περισσïτε� ρων ïι
συµâÀσεις λη� γïυν στα µε� σα τïυ 1998. ΕπÝσης, η αντιπρï-
σωπεÝα της Επιτρïπη� ς στï ΣερÀγεâï δεν διε� θετε επαρκε� ς
πρïσωπικÞ για την παρακïλïυ� θηση τïυ πρïγρÀµµατïς
ανασυγκρÞτησης, στï ïπïÝï τïπïθετη� θηκαν µÞνï δυ� ï επι-
κïυρικïÝ υπÀλληλïι, υπÞ την επïπτεÝα τïυ επικεæαλη� ς της
αντιπρïσωπεÝας και τïυ αναπληρωτη� τïυ. Στην ΚρïατÝα, η
Επιτρïπη� εγκατε� στησε ε� να γραæεÝï µÞλις τïν ΑπρÝλιï τïυ
1997. Τï Σεπτε� µâριï τïυ 1997, τï γραæεÝï απαρτιúÞταν
ακÞµα απÞ ε� ναν µÞνï ειδικÞ απεσταλµε� νï, τïν ïπïÝï
συνε� δραµε τïπικÞ πρïσωπικÞ (21). Στη ΒïσνÝα και την
ΚρïατÝα, σε αντÝθεση µε τïυς Àλλïυς øïρηγïυ� ς âïη� θειας,
η Επιτρïπη� δεν øρησιµïπïÝησε τïπικïυ� ς υπαλλη� λïυς για
την παρακïλïυ� θηση των πρïγραµµÀτων, Þπως πρÀττει για
τις αντιπρïσωπεÝες της στις øω� ρες τïυ πρïγρÀµµατïς
PHARE.

3.15. ΣυγκριτικÀ, Þσïν αæïρÀ την ΠïλωνÝα, πïυ διαθε� τει
ετη� σιï øρηµατïδïτικÞ συ� νïλï ανÀλïγï µε τï øρηµατïδïτι-
κÞ συ� νïλï της ΒïσνÝας, η αντιπρïσωπεÝα στη ΒαρσïâÝα
απïτελεÝται απÞ 18 υπαλλη� λïυς κατηγïρÝας Α, εκ των
ïπïÝων ïι 10 εÝναι τïπικïÝ υπÀλληλïι.

3.16. Τï 1996, η øρηµατïδÞτηση τïυ γραæεÝïυ της Επιτρï-
πη� ς στï ΣερÀγεâï εÝøε σøεδιαστεÝ πïλυ� πρÞøειρα. Îνα
σηµαντικÞ µε� ρïς των εêÞδων τïυ καλυ� æθηκε απÞ τï πρÞ-
γραµµα âασικω� ν ενισøυ� σεων (ΠΒΕ): πρïσωπικÞ (463 582
ECU), εêïπλισµïÝ (282 000 ECU), ε� êïδα λειτïυργÝας
(157 000 ECU), παρÞλï πïυ τε� τïιïυ εÝδïυς δαπÀνες ε� πρε-
πε να εÝøαν øρηµατïδïτηθεÝ απÞ τï µε� ρïς Α (λειτïυργÝα)
τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� της Επιτρïπη� ς (22). Η κÀλυψη των εν
λÞγω εêÞδων λειτïυργÝας εêασæαλÝστηκε απÞ τις ταµιακε� ς
πρïκαταâïλε� ς πïυ κατε�âαλε η Επιτρïπη� στïυς ïργανι-
σµïυ� ς εæïδιασµïυ� , στïυς ïπïÝïυς εÝøε ανατεθεÝ η εκτε� λεση
τïυ πρïγρÀµµατïς. Αυτη� η παρÀτυπη διαδικασÝα, εκτÞς
απÞ τï γεγïνÞς Þτι στερεÝται διαæÀνειας, εÝøε ως απïτε� λε-
σµα την αδικαιïλÞγητη εêÀρτηση τïυ γραæεÝïυ της Επι-
τρïπη� ς απÞ τïυς ïργανισµïυ� ς, τïυς ïπïÝïυς η� ταν εêÀλλïυ
αρµÞδιï να επïπτευ� ει. Επιπλε� ïν, η Επιτρïπη� αναγκÀστηκε

(21) Îνας âïηθÞς, µÝα γραµµατε� ας και ε� νας ïδηγÞς.
(22) Βλε� πε ετη� σια ε� κθεση για τï ïικïνïµικÞ ε� τïς 1996, σηµεÝα 14.29

ε� ως 14.31 (ΕΕ αριθ. C 348 της 18.11.1997).

να καταâÀλει στïυς ïργανισµïυ� ς 5 000 ECU ως αµïιâη� για
διαµεσïλÀâηση σøετικÀ µε απλε� ς µεταæïρε� ς κεæαλαÝων.

3.17. Στην Ανατïλικη� ΣλαâïνÝα, η Γ∆ IA κατε� æυγε επÝσης
σε ανïρθÞδïêες διαδικασÝες για τη øρηµατïδÞτηση των
διïικητικω� ν της δαπανω� ν. Στην περÝπτωση αυτη� , øρησιµï-
πïÝησε ε� να ΜΚÃ, ï ïπïÝïς εÝøε τεθεÝ υπÞ την επïπτεÝα
ενÞς εµπειρïγνω� µïνα µε συ� µâαση, ως πρïπε� τασµα για να
πρïσλÀâει 27 υπαλλη� λïυς στï Vukovar για τïν σøεδιασµÞ
και την εæαρµïγη� τïυ πρïγρÀµµατÞς της ανασυγκρÞτη-
σης (23). ΑκÞµα και µετÀ την ε� ναρêη λειτïυργÝας τïυ γρα-
æεÝïυ της αντιπρïσωπεÝας της στï ·Àγκρεµπ, τïν ΑπρÝλιï
τïυ 1997, η Επιτρïπη� διατη� ρησε øωρÝς καµÝα αλλαγη� τï
«παρÀρτηµÀ» της στï Vukovar. Για την Ευρωπαϊκη� Îνω-
ση, η ïπïÝα συνεργÀúεται στην εν λÞγω περιïøη� µε λïιπïυ� ς
øρηµατïδÞτες και µε την απïστïλη� των Ηνωµε�νων Εθνω� ν
(UNTAES), και απÞ τη στιγµη� πïυ η Επιτρïπη� εÝναι ï πιï
σηµαντικÞς øρηµατïδÞτης στην Ανατïλικη� ΣλαâïνÝα, δεν
εÝναι απïδεκτïÝ παρÞµïιïι διακανïνισµïÝ, ακÞµη και αν
απïτελïυ� ν πρïσωρινη� λυ� ση για την κινητïπïÝηση της âïη� -
θειας.

3.18. Η ε� λλειψη πρïσωπικïυ� στïυς κÞλπïυς της αντιπρï-
σωπεÝας της Επιτρïπη� ς στï ΣερÀγεâï και ïι περιïρισµε� νες
εêïυσÝες της ως πρïς τη λη� ψη απïæÀσεων, µεÝωσαν τις
δυνατÞτητε� ς της για τïπικÞ συντïνισµÞ µε τïυς Àλλïυς
øïρηγïυ� ς âïη� θειας. Îτσι, παρÞλï πïυ τï γραæεÝï τïυ
ανω� τατïυ εκπρïσω� πïυ στη ΒïσνÝα (OHR) (24) καθιε� ρωσε
ε� να συ� στηµα τïµεακω� ν ïµÀδων εργασÝας, απïτελïυ� µενï
απÞ εκπρïσω� πïυς των διαæÞρων øïρηγω� ν âïη� θειας, τï
ïπïÝï εÝøε ως στÞøï την πρïαγωγη� τïυ συντïνισµïυ� , η
Επιτρïπη� , ελλεÝψει µε� σων στην εν λÞγω øω� ρα, δεν πρïι-
σταται καµιÀς απÞ τις εν λÞγω ïµÀδες εργασÝας και δεν
εÝναι σε θε�ση να τïυς πρïσæε� ρει αêιÞλïγη âïη� θεια.

3.19. ΠαρÞλï πïυ η διαøεÝριση τïυ πρïγρÀµµατïς
PHARE εÝναι σε µεγÀλï âαθµÞ απïκεντρωµε� νη και ï
κανïνισµÞς (ΕΚ) αριθ. 1628/96 (25) πρïâλε�πει Þτι η ενÝ-
σøυση της Επιτρïπη� ς θα παρασøεθεÝ, στï µε� τρï τïυ δυνα-
τïυ� , κατÀ τρÞπï απïκεντρωτικÞ, στη ΒïσνÝα η διαøεÝριση
τïυ πρïγρÀµµατïς παραµε� νει σε µεγÀλï âαθµÞ µη απïκε-
ντρωµε� νη (26). ΥπÞ τις συνθη� κες αυτε� ς, ï ρÞλïς πïυ δια-
δραµÀτισε η αντιπρïσωπεÝα της Επιτρïπη� ς στï ΣερÀγεâï
η� ταν δευτερευ� ïυσας σηµασÝας, καθω� ς συøνÀ η� ταν πληµελ-
λω� ς πρïσδιïρισµε� νïς.

3.20. Αν ïι δυσøε� ρειες πïυ αντιµετω� πισε τï ΠΒΕ (πρïµη� -
θειες) εêηγïυ� ν εν µε� ρει τη συγκεντρωτικη� πρïσε� γγιση της
Επιτρïπη� ς (âλε� πε σηµεÝï 3.5), ï εν λÞγω συγκεντρωτισµÞς
απïτε� λεσε ï Ýδιïς πηγη� πρïâληµÀτων, Þøι µÞνï κατÀ τη
διαπραγµÀτευση των συµæωνιω� ν øρηµατïδÞτησης µε τις
αρøε� ς της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης, αλλÀ και κατÀ τïν καθï-
ρισµÞ τïυ περιεøïµε� νïυ των σøεδÝων. Στις Àλλες øω� ρες της
Κεντρικη� ς και Ανατïλικη� ς Ευρω� πης, η Επιτρïπη� καθιε� ρω-

(23) ΜερικïÝ απÞ τïυς υπαλλη� λïυς αυτïυ� ς, καθω� ς και ï εµπειρï-
γνω� µων, η� ταν παλαιÀ µε� λη της ïµÀδας πïυ εÝøε συγκρïτη� σει η
Ευρωπαϊκη� Îνωση για να εêασæαλÝσει τη διïÝκηση της πÞλης
ΜïστÀρ µεταêυ� τïυ 1994 και τïυ 1996.

(24) Τï γραæεÝï τïυ ανω� τατïυ εκπρïσω� πïυ δηµιïυργη� θηκε στï
πλαÝσιï της συµæωνÝας τïυ Ντε� ιτïν, για την επÝâλεψη των
πïλιτικω� ν πτυøω� ν της συµæωνÝας ειρη� νης (âλε� πε σηµεÝï 1.4,
υπïσηµεÝωση 13).

(25) Íρθρï 5.
(26) ΕêαιρεÝται τï ΠΒΕ-πρïµη� θειες, η� τïι 83 εκατ. ECU.
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σε συ� στηµα µïνÀδων διαøεÝρισης πρïγρÀµµατïς (Μ∆Π)
για την κινητïπïÝηση των ενισøυ� σεων πïυ øïρηγεÝ στα
πλαÝσια τïυ PHARE. Τï συ� στηµα αυτÞ, τï ïπïÝï εæαρµÞ-
στηκε λαµâÀνïντας υπÞψη τις συστÀσεις πïυ διατυ� πωσε
τï Συνε� δριï στην ειδικη� τïυ ε� κθεση σøετικÀ µε την απïκε-
ντρωµε� νη διαøεÝριση τïυ πρïγρÀµµατïς PHARE (27), δηλα-
δη� περιïρÝúïντας τïν αριθµÞ των Μ∆Π και συγκεντρω� νï-
ντας τη øρηµατïïικïνïµικη� διαøεÝριση τïυ πρïγρÀµµατïς
σε µÝα απÞ αυτε� ς, θα απïτελïυ� σε για τη ΒïσνÝα µια
ενδιÀµεση λυ� ση µεταêυ� τïυ απïκεντρωτισµïυ� και τïυ
υπερâïλικïυ� συγκεντρωτισµïυ� πïυ διαπιστω� θηκε. Ãι
Μ∆Π εÝναι τïπïθετηµε� νες στα υπïυργεÝα των δικαιïυ� øων
øωρω� ν και απïτελïυ� νται τÞσï απÞ εθνικïυ� ς υπαλλη� λïυς
Þσï και απÞ αλλïδαπïυ� ς συµâïυ� λïυς¯ ïι συ� µâïυλïι øρη-
µατïδïτïυ� νται απÞ τï πρÞγραµµα PHARE. Ãι Μ∆Π
ε� øïυν τεθεÝ υπÞ την επïπτεÝα της αντιπρïσωπεÝας της
Επιτρïπη� ς στη øω� ρα. Τï συ� στηµα αυτÞ εισÀγει ε� να σηµα-
ντικÞ ενδιÀµεσï παρÀγïντα µεταêυ� της Επιτρïπη� ς και των
υπïυργεÝων, ï ïπïÝïς διευκïλυ� νει τï διÀλïγï σøετικÀ µε
την εæαρµïγη� της âïη� θειας.

3.21. Η ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα, για να διαøειριστεÝ τη διεθνη�
âïη� θεια πïυ συντïνÝúει στη ΒïσνÝα, ε� øει εγκαταστη� σει
æïρεÝς παρεµæερεÝς µε τις Μ∆Π στα διÀæïρα υπïυργεÝα
των δυ� ï ενïτη� των. Η Επιτρïπη� øρησιµïπïÝησε ελÀøιστα
τïυς εν λÞγω æïρεÝς. Καθω� ς, στα τε� λη τïυ 1997, η ΠαγκÞ-
σµια ΤρÀπεúα υπïλÞγιúε Þτι συ� ντïµα θα εÝøε εκταµιευ� σει
τï µεγαλυ� τερï µε� ρïς των κεæαλαÝων πïυ ε� πρεπε να διαθε� -
σει για την ανασυγκρÞτηση, η Επιτρïπη� θα ε� πρεπε να
αναλÀâει êανÀ τï ρÞλï τïυ επικεæαλη� ς, παρε� øïντας στïυς
æïρεÝς αυτïυ� ς τεøνικη� âïη� θεια για την ενÝσøυση των θε-
σµω� ν πïυ εÝναι αναγκαÝα για τη σταθερη� ανÀκαµψη της
ΒïσνÝας.

3.22. Η âραδυ� τητα των διαδικασιω� ν κινητïπïÝησης των
ενισøυ� σεων (âλε� πε σηµεÝα 3.28-3.50) απïτελεÝ Àλλη µια
συνε� πεια της ανεπαρκïυ� ς απïκε� ντρωσης στην αντιπρïσω-
πεÝα της Επιτρïπη� ς στï ΣερÀγεâï. Η κατÀσταση αυτη�
ε� ρøεται σε Àµεση αντÝθεση µε Þσα απïæασÝστηκαν σøετικÀ
µε τï πρÞγραµµα ανασυγκρÞτησης της Ευρωπαϊκη� ς Îνω-
σης στï ΜïστÀρ, Þπïυ 39 εκπατρισµε� νïι (πïλιτικïÝ) υπÀλ-
ληλïι τïπïθετη� θηκαν, επιτÞπïυ, για τη διαøεÝριση τïυ
πρïγρÀµµατïς.

3.23. Στï Ýδιï πλαÝσιï, πρε� πει να σηµειωθεÝ Þτι η Υπηρε-
σÝα Φïρïλïγικη� ς και Τελωνειακη� ς Συνδρïµη� ς (CA-
FAO) (28), πïυ απïτελεÝ µια απÞ τις πιï επιτυøηµε� νες
ενε�ργειες της Επιτρïπη� ς στη ΒïσνÝα (âλε� πε σηµεÝα 4.58-
4.59), διευθυ� νεται απÞ τη Γ∆ ÌÌΙ (29) κατÀ τρÞπï ιδιαÝτε-
ρα απïκεντρωτικÞ. Îτσι, η υπηρεσÝα πïυ απïτελεÝται απÞ
25 περÝπïυ Àτïµα, λειτïυργεÝ υπÞ τη διευ� θυνση τïυ τïπι-
κïυ� εκπρïσω� πïυ, συµâïυ� λïυ της Γ∆ ÌÌΙ, ï ïπïÝïς διαθε� -
τει µεγÀλη αυτïνïµÝα και ασκεÝ, øωρÝς υπερâïλικε� ς παρεµ-
âÀσεις της ε� δρας, την αρµïδιÞτητα της εæαρµïγη� ς τïυ
πρïγρÀµµατÞς τïυ.

3.24. Τï 1996, η ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα επε� λεêε επÝσης να
απïκεντρω� σει σε µεγÀλï âαθµÞ τις ενε�ργειε� ς της στη

(27) ΕΕ C 175 της 9.6.1997.
(28) Customs and fiscal assistance office.
(29) Γενικη� ∆ιευ� θυνση «ΤελωνεÝα και ε� µµεση æïρïλïγÝα».

ΒïσνÝα, Þπïυ διαθε� τει δω� δεκα περÝπïυ εκπατρισµε� νïυς
υπαλλη� λïυς και 20 περÝπïυ τïπικïυ� ς υπαλλη� λïυς. ÃµïÝως,
η USAID, τρÝτïς øïρηγÞς âïη� θειας, εγκατε� στησε στï ΣερÀ-
γεâï γραæεÝï, απïτελïυ� µενï απÞ 20 περÝπïυ εκπατρισµε� -
νïυς υπαλλη� λïυς και απÞ 100 περÝπïυ τïπικïυ� ς υπαλλη� -
λïυς, ïι ïπïÝïι καλυ� πτïυν τη ΒïσνÝα στï συ� νïλÞ της.

3.25. Η ε� λλειψη σøεδÝïυ εæαρµïγη� ς, τÞσï για την κατανï-
µη� των ενισøυ� σεων Þσï και για την ενÝσøυση και την
αναδιïργÀνωση των υπηρεσιω� ν της Γ∆ IA, συνδε� εται εν
µε� ρει µε τη µη µïνιµÞτητα των διευθυντω� ν, ïι ïπïÝïι ε� øïυν
διïριστεÝ για την ανασυγκρÞτηση στην πρω� ην Γιïυγκïσλα-
âÝα. Στην αρøη� , και µε� øρι τïν Ãκτω� âριï τïυ 1996, δυ� ï
êεøωριστε� ς διευθυ� νσεις η� ταν αρµÞδιες, εντÞς της Γ∆ IA,
για τη διαøεÝριση τïυ πρïγρÀµµατïς ανασυγκρÞτησης: η
πρω� τη για τï πρÞγραµµα PHARE και η δευ� τερη για τα
Àλλα κïνδυ� λια τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� . Ãι δυ� ï διευθυντε� ς
αντικαταστÀθηκαν στα τε� λη τïυ 1996 απÞ ε� ναν µïναδικÞ
διευθυντη� , ï ïπïÝïς, µε τη σειρÀ τïυ, µετατε� θηκε στα µε�σα
τïυ 1997, ενω� ï αντικαταστÀτης τïυ διïρÝστηκε µÞλις τïν
Νïε� µâριï τïυ 1997. Αυτη� η ε� λλειψη συνε� øειας στη διαøεÝρι-
ση τïυ πρïγρÀµµατïς εÝøε ως απïτε� λεσµα τη âραδυπïρÝα
στις λη� ψεις απïæÀσεων και αναâïλε� ς στη διεêαγωγη� των
δρÀσεων.

ÃργÀνωση των υπηρεσιω� ν της ECHO

3.26. Σε αντÝθεση µε τη Γ∆ ΙΑ, ïυσιαστικÀ Þλï τï πρïσω-
πικÞ της ECHO πïυ ε� øει διïριστεÝ στη ΒïσνÝα εργÀúεται
εντÞς της øω� ρας. Îτσι, τï Σεπτε� µâριï τïυ 1997, 17 υπÀλλη-
λïι, εκ των ïπïÝων ïι 16 η� ταν συµâασιïυ� øïι εµπειρïγνω� µï-
νες, διαµïιρÀστηκαν σε πε� ντε περιæερειακÀ γραæεÝα. Τα
περιæερειακÀ αυτÀ γραæεÝα αυ� êησαν σηµαντικÀ την απÞ-
δïση της ECHO ως πρïς τïν εντïπισµÞ των σøεδÝων πïυ
θα µπïρïυ� σαν να ικανïπïιη� σïυν επιτÞπïυ τις ανÀγκες.
ΩστÞσï, ïι µη ικανïπïιητικε� ς διαδικασÝες για την ανανε� ω-
ση των συµâÀσεων τïυ πεπειραµε� νïυ αλλÀ µη υπαγÞµενïυ
στïν κανïνισµÞ υπηρεσιακη� ς κατÀστασης τïυ πρïσωπι-
κïυ� , θε� τïυν σε κÝνδυνï την ïργÀνωση αυτη� . 

3.27. Ενω� απÞ Àπïψη πρïσωπικïυ� ïι ενε� ργειες της
ECHO εÝναι σε µεγÀλï âαθµÞ απïκεντρωµε� νες στη Βï-
σνÝα, ïι διαδικασÝες πïυ ακïλïυθεÝ για την ε� γκριση των
σøεδÝων, των συµâÀσεων και των πληρωµω� ν παραµε�νïυν
συγκεντρωτικε� ς. Στïυς τïµεÝς αυτïυ� ς, η απïκε� ντρωση θα
µπïρïυ� σε να ïδηγη� σει σε ακÞµα ταøυ� τερη κινητïπïÝηση
των κεæαλαÝων, ε� στω και αν καθιε� ρωνε συ� στηµα ïρÝων,
πÀνω απÞ τα ïπïÝα θα η� ταν αναγκαÝα η øïρη� γηση Àδειας
απÞ τις κεντρικε� ς υπηρεσÝες. 

Εæαρµïγη� των πρïγραµµÀτων

ΠïσïστÞ øρησιµïπïÝησης των πιστω� σεων

3.28. Ã πÝνακας 3 παρïυσιÀúει τα âασικÀ κïνδυ� λια τïυ
πρïυMπïλïγισµïυ� σøετικÀ µε την ανασυγκρÞτηση στην πρω� -
ην ΓιïυγκïσλαâÝα, καθω� ς και τï πïσïστÞ εκτε� λεση� ς τïυς
στις 31 ∆εκεµâρÝïυ 1997.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠïσïστÀ εκτε�λεσης της âïη� θειας για την απïκατÀσταση και την ανασυγκρÞτηση στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα πïυ øρηµατïδïτη� θηκε απÞ
τïυς πρïυMπïλïγισµïυ� ς 1996 και 1997, κατÀσταση στης 31 ∆εκεµâρÝïυ 1997

(εκατ. ECU)

ÃνïµασÝες τïυ
πρïυMπïλïγισµïυ�

Κïνδυ� λια τïυ
πρïυMπïλïγισµïυ�

Πιστω� σεις αναλη� ψεων υπïøρεω� σεων Πιστω� σεις πληρωµω� ν

ΑρøικÞς
πρïυMπïλ.

Αναθ.
πρïυMπïλ.

Αναλη� ψεις
υπïøρεω� -

σεων

ΑρøικÞς
πρïυMπïλ.

Αναθ.
πρïυMπïλ.

Πληρωµε� ς

ΠïσïστÀ
εκκαθÀρισης
των αναλη-

æθεισω� ν
υπïøρεω� -
σεων (%)

PHARE Β7-5 0 0 (1) 1996 128,00 128,00 128,00 50,52 50,52 50,52 39,47
Β7-5 0 0 (1) 1997 0,00 0,00 0,00 41,28 41,28 41,28 0,00
Β7-5 4 3 (2) 1997 127,00 73,00 73,00 115,00 22,50 0,68 0,93

Υπïσυ� νïλï 255,00 201,00 201,00 206,80 114,30 92,48 46,01

ΑνασυγκρÞτηση Β7-5 4 1 1996 33,00 33,00 32,90 22,00 22,00 4,70 14,29
Β7-5 4 1 1997 58,00 120,40 119,10 55,00 40,00 22,87 19,20

Υπïσυ� νïλï 91,00 153,40 152,00 77,00 62,00 27,57 18,14

ΠρÞσæυγες Β7-5 4 2 (3) 1996 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 4,10 13,67
1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —

Υπïσυ� νïλï 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 4,10 13,67

Η Ευρω� πη για τï
ΣερÀγεâï

Β7-5 4 5 1996 35,00 35,00 35,00 25,00 25,00 0,50 1,43
Β7-5 4 5 (4) 1997 30,00 23,60 23,60 15,00 19,00 4,13 17,50

Υπïσυ� νïλï 65,00 58,60 58,60 40,00 44,00 4,63 7,90

ΤελωνεÝα, απïστïλε� ς âïη� -
θειας σε σøε� ση µε τη Βïσ-
νÝα-ΕρúεγïâÝνη

Β7-7 0 0 2 1996 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 100,00
Β7-5 4 4 1997 4,10 8,10 8,10 4,00 7,00 4,76 58,77

Υπïσυ� νïλï 11,20 15,20 15,20 11,10 14,10 11,86 78,03

∆ρÀσεις σøετικÀ µε τις νÀρ-
κες κατÀ πρïσωπικïυ�

Β7-6 1 5 1996 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 3,40 50,75
Β7-6 6 1 1997 2,40 2,40 0,00 2,40 2,40 0,00 —

Υπïσυ� νïλï 9,10 9,10 6,70 9,10 9,10 3,40 50,75

Υπïσυ� νïλï Γ∆ ΙΑ 1996 239,80 239,80 239,70 141,32 141,32 70,32 29,34
1997 221,50 227,50 223,80 191,40 90,90 73,72 32,94

1996-1997 461,30 467,30 463,50 332,72 232,22 144,04 31,08

ΥΠÃΣΥΝÃΛÃ ECHO
(Β7-2 1 4) (5)

1996 20,06 20,06 20,06 11,14 11,14 11,14 55,53
1997 58,63 58,63 58,63 52,91 52,91 52,91 90,24

1996-1997 78,69 78,69 78,69 64,05 64,05 64,05 81,40

ΣΥΝÃΛÃ ΕΠΙΤΡÃΠΗ 1996 259,86 259,86 259,76 152,46 152,46 81,46 31,36
1997 280,13 286,13 282,43 244,31 143,81 126,63 44,84

1996-1997 539,99 545,99 542,19 396,77 296,27 208,09 38,38

(1) Τï κïνδυ� λιï Β7-5 0 0 δεν περιλαµâÀνει ετη� σια øïρη� γηση τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� πρïïριúÞµενη για την ανασυγκρÞτηση στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα.
(2) Τα πïσÀ δεν περιλαµâÀνïυν τις ïικïνïµικε� ς ενισøυ� σεις στην ΠΓ∆Μ, η� τïι 23 εκατ. ECU.
(3) Η øïρη� γηση τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� για τïυς πρÞσæυγες περιλαµâÀνεται, τï 1997, στη øïρη� γηση για την ανασυγκρÞτηση.
(4) Ã αναθεωρηµε�νïς πρïυMπïλïγισµÞς για τις πιστω� σεις πληρωµω� ν περιλαµâÀνει πιστω� σεις υ� ψïυς 14 εκατ. ECU τïυ ïικïνïµικïυ� ε� τïυς 1996 πïυ ε� øïυν

µεταæερθεÝ, κατ’ ε� êαÝρεση, στï ïικïνïµικÞ ε� τïς 1997.
(5) Η ECHO δεν καθïρÝúει ειδικÞ øρηµατïδïτικÞ συ� νïλï για τις ενε�ργειες απïκατÀστασης πïυ διεêÀγει στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα.
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3.29. Τï γεγïνÞς Þτι δεν υπÀρøει σøε� διï εæαρµïγη� ς, η
ε� λλειψη πρïσωπικïυ� , ï υπερâïλικÞς συγκεντρωτισµÞς και
ïι θεσµικε� ς αδυναµÝες των τïπικω� ν αρøω� ν επιâρÀδυναν
την κινητïπïÝηση των πιστω� σεων πïυ εÝøε διαθε� σει η ΕΕ
για την ανασυγκρÞτηση και ïδη� γησαν την Επιτρïπη� να
µεταæε� ρει, τï 1997, πιστω� σεις πληρωµω� ν υ� ψïυς 130 εκατ.
ECU (η� τïι τï 59,1 % των αρøικω� ν πιστω� σεων) απÞ τα
κïνδυ� λια τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� για την πρω� ην Γιïυγκïσλα-
âÝα σε Àλλες θε� σεις τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� . Τα δÀνεια της
ΕΤΕπ και η µακρïïικïνïµικη� âïη� θεια δεν øρησιµïπïιη� θη-
καν, ενω� η συνεργασÝα µε την ΕΤΑΑ παρε� µεινε πïλυ�
περιïρισµε� νη.

3.30. Στις 31 Αυγïυ� στïυ 1997, τελευταÝα ηµερïµηνÝα για
την ïπïÝα υπÀρøïυν διαθε� σιµα συγκρÝσιµα στïιøεÝα για
Þλïυς τïυς øïρηγïυ� ς âïη� θειας, ï ρυθµÞς των πληρωµω� ν
τïυ πρïγρÀµµατïς ανασυγκρÞτησης της ΕΕ (29 %) η� ταν
øαµηλÞς σε συ� γκριση µε τï ρυθµÞ των Àλλων øïρηγω� ν
âïη� θειας, τïυ ïπïÝïυ ï µε�σïς Þρïς πρïσε� γγιúε τï 52 %
(âλε� πε πÝνακα 4). ΑυτÞς ï øαµηλÞς ρυθµÞς æαÝνεται Þτι
ïæεÝλεται, σε αρκετÀ µεγÀλï âαθµÞ, στις διαδικασÝες øïρη� -
γησης των ενισøυ� σεων πïυ εæαρµÞúει η ΕΕ. Στις 31 ∆εκεµ-
âρÝïυ 1997, αυτÞ τï πïσïστÞ εκτε� λεσης εêακïλïυθïυ� σε να
µη æθÀνει παρÀ µÞνï σε 31 % (âλε� πε πÝνακα 3). Εêαιρïυ-
µε� νïυ τïυ ΠΒΕ (πρïµη� θειες), ïι πληρωµε� ς δεν αντιπρïσω� -
πευαν περισσÞτερï απÞ τï 17 % των αναλη� ψεων υπïøρεω� -
σεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Ενισøυ� σεις πïυ κινητïπïÝησε η διεθνη� ς κïινÞτητα στις 31 Αυγïυ� στïυ 1997

(εκατ. ECU)

ÌïρηγÞς âïη� θειας (1)

Αναλη� ψεις υπïøρεω� σεων

ΠïσÀ (%)

Πληρωµε� ς

ΠïσÀ
Τµη� µα των αναλ.

υπïøρ. (%)

Γ∆ I/A (ανασυγκρÞτηση) 422 15 123 29
ECHO 47 2 35 74
∆ιïÝκηση της ΕΕ στï ΜïστÀρ (2) 36 1 35 97

Υπïσυ� νïλï για την Επιτρïπη� 505 18 193 38

ΚρÀτη µε� λη 600 21 328 55
Íλλες ευρωπαϊκε� ς øω� ρες 197 8 124 63
Αραâικε� ς øω� ρες 147 5 49 33
Ηνωµε� νες ΠïλιτεÝες 431 16 335 78
ΙαπωνÝα 175 6 52 30
ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα 475 17 248 52
ΕΤΑΑ 90 3 2 2
Αλλες øω� ρες 120 4 35 29

Υπïσυ� νïλï λïιπω� ν øïρηγω� ν
âïη� θειας 2 235 82 1 173 52

Συ� νïλï 2 740 100 1 366 50

(1) Η HCR δεν θεωρεÝται ως øïρηγÞς âïη� θειας, αλλÀ ως ïργανισµÞς πïυ συγκεντρω� νει κεæÀλαια απÞ øïρηγïυ� ς âïη� θειας
πρïκειµε� νïυ να εæαρµÞúει πρïγρÀµµατα δρÀσης.

(2) ∆εδïµε� νïυ Þτι, Þσïν αæïρÀ τη διïÝκηση της ΕΕ στï ΜïστÀρ, συντÀøθηκε η ειδικη� ε�κθεση αριθ. 2/96 σøετικÀ µε τïυς
λïγαριασµïυ� ς τïυ ∆ιïικητη� και της διïÝκησης τïυ ΜïστÀρ απÞ την ΕΕ (ΕΕ C 287 της 30.9.1996), ïι ενε� ργειες πïυ
øρηµατïδïτη� θηκαν στï πλαÝσιï της ΚΕΠΠΑ δεν εêετÀúïνται στην παρïυ� σα ε� κθεση.

Πηγη� : ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα και Επιτρïπη� , Νïε� µâριïς 1997.

3.31. Ως πρïς τις Ýδιες τις εσωτερικε� ς διαδικασÝες της
ECHO, ε� øïυν σøεδιαστεÝ για την ταøεÝα κινητïπïÝηση της
ανθρωπιστικη� ς âïη� θειας (ïι πρïπληρωµε� ς αντιπρïσωπευ� -
ïυν µε� øρι τï 80 % τïυ πïσïυ� των συµâÀσεων των ενεργει-
ω� ν), γεγïνÞς πïυ επε� τρεψε τïν καλυ� τερï ρυθµÞ εæαρµï-
γη� ς (πïσïστÞ εκτε� λεσης των αναλη� ψεων υπïøρεω� σεων
74 %). Επιπλε� ïν, ïι ενισøυ� σεις της ECHO δεν υπÞκεινται
στην πρïηγïυ� µενη Àδεια των κυâερνητικω� ν αρøω� ν της
δικαιïυ� øïυ øω� ρας για κÀθε σøε� διï δρÀσης. Εντïυ� τïις, ï

αυêηµε� νïς κÝνδυνïς πïυ συνεπÀγεται η καταâïλη� σηµαντι-
κω� ν πρïκαταâïλω� ν µετριÀúεται απÞ τις αρκετÀ σταθερε� ς
σøε� σεις µεταêυ� της ECHO και των εταÝρων της, ïι ïπïÝες
πλαισιω� νïνται απÞ συµâÀσεις εταιρικη� ς σøε�σης (30)

(30) Βλε� πε ειδικη� ε� κθεση αριθ. 2/97 σøετικÀ µε τις ενε� ργειες ανθρω-
πιστικη� ς âïη� θειας της Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης απÞ τï 1992 ε� ως
τï 1995, σηµεÝα 4.11—4.21 (ΕΕ C 143 της 12.5.1997).
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3.32. ΠαρÞλï πïυ στη ΒïσνÝα ïι νÀρκες σκïτω� νïυν η�
τραυµατÝúïυν 35 Àτïµα κατÀ µε� σï Þρï κÀθε µη� να (31) και
ïι ενε� ργειες Àρσης ναρκïπεδÝων απïτελïυ� σαν συøνÀ πρï-
καταρκτικÞ στÀδιï των σøεδÝων ανασυγκρÞτησης, η περιï-
ρισµε� νη âïη� θεια των øïρηγω� ν âïη� θειας στïν τïµε� α αυτÞ
κινητïπïιη� θηκε µε âραδυ� ρυθµÞ, η δε συνεργασÝα εκ
µε� ρïυς της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης παρε� µεινε σε µεγÀλï âαθ-
µÞ µη ικανïπïιητικη� , διÞτι δεν υπη� ρøε πρïθυµÝα, να κινη-
τïπïιηθïυ� ν ïι αναγκαÝïι πÞρïι. Ùσïν αæïρÀ την Ευρω-
παϊκη� Îνωση, δεν πραγµατïπïιη� θηκε καµÝα πληρωµη� απÞ
τï ειδικÞ κïνδυ� λιï τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� πïυ πρïïριúÞταν
για την Àρση ναρκïπεδÝων (6,7 εκατ. ECU¯ Β7—615) τï
1996, λÞγω των δυσκïλιω� ν πïυ αντιµετωπÝστηκαν στïν
εντïπισµÞ των αντισυµâαλλïµε� νων πïυ θα µπïρïυ� σαν να
συµâÀλλïυν στην αÝσια ε� κâαση των εργασιω� ν. Τï 1997, τα
κεæÀλαια πïυ πρïïρÝúïνταν για τï κïνδυ� λιï αυτÞ τïυ
πρïυMπïλïγισµïυ� (Β7—661) µειω� θηκαν σε 2,4 εκατ. ECU
και καµÝα ενε� ργεια δεν εÝøε ακÞµη αναληæθεÝ στις 31
∆εκεµâρÝïυ 1997.

ΕκπÞνηση των σøεδÝων

3.33. Ùσïν αæïρÀ τις ενισøυ� σεις PHARE και τις ενι-
σøυ� σεις για την ανασυγκρÞτηση (Β7-54), η πïλυ� περιïρι-
σµε� νη παρïυσÝα της Επιτρïπη� ς επιτÞπïυ µεÝωσε τις αναλυ-
τικε� ς της ικανÞτητες και απïτε� λεσε εµπÞδιï στïν εντïπι-
σµÞ και την πλη� ρη εêε� ταση των σøεδÝων εντÞς λïγικω� ν
πρïθεσµιω� ν. Πïλυ� συøνÀ, συντÀøθηκαν πρïτÀσεις µετÀ
απÞ συ� ντïµες απïστïλε� ς συµâïυ� λων η� υπαλλη� λων της
Επιτρïπη� ς, ïι ïπïÝïι δεν διε� θεταν λεπτïµερεÝς γνω� σεις των
τïπικω� ν δυσøερειω� ν ïυ� τε διατηρïυ� σαν σταθερε� ς σøε� σεις µε
τις εθνικε� ς διïικη� σεις, δυ� ï στïιøεÝα απαραÝτητα για την
εκπÞνηση ïρθω� ν πρïτÀσεων σøεδÝων. Ã επαναπρïσα-
νατïλισµÞς τïυ σøεδÝïυ ανασυγκρÞτησης τïυ Vukovar (5,3
εκατ. ECU) τïν Ιïυ� λιï τïυ 1997, ε� να ε� τïς µετÀ την ε� γκριση�
τïυ, απïτελεÝ ευ� στïøï παρÀδειγµα τïυ æαινïµε� νïυ αυτïυ�
(âλε� πε σηµεÝï 4.6).

3.34. ΠαρÞλï πïυ η ∆ιεθνη� ς ÃµÀδα ∆ιαøεÝρισης (IMG), η
ïπïÝα συγκρïτη� θηκε τï 1993 υπÞ την αιγÝδα της HCR (32),
απασøïλεÝ περÝπïυ 140 αλλïδαπïυ� ς και τïπικïυ� ς υπαλλη� -
λïυς στï συ� νïλï της ΒïσνÝας και τï 60 % περÝπïυ τïυ
πρïυMπïλïγισµïυ� της øρηµατïδïτεÝται απÞ την Ευρωπαϊκη�
Îνωση, η Γ∆ ΙΑ δεν κατε� æυγε στις υπηρεσÝες της παρÀ
µÞνï σπïραδικÀ, ενω� η ECHO απηυ� θυνε συøνÀ ε� κκληση
στην εν λÞγω ïµÀδα. Η παρε� µâαση της IMG εÝναι ιδιαιτε� -

ρως øρη� σιµη για την εêε� ταση των πρïτÀσεων και των
συγγραæω� ν υπïøρεω� σεων πïυ πρïσκïµÝúïυν ïι συ� µâïυλïι
η� ïι ΜΚÃ κατÀ την υπïâïλη� των τεøνικω� ν τïυς σøεδÝων.
Η πρïσæυγη� στην IMG, πïυ ενεργεÝ µε τρÞπï πιï λει-
τïυργικÞ υπÞ την καθïδη� γηση ενÞς µïναδικïυ� εκπρïσω� -
πïυ της Επιτρïπη� ς αρµÞδιïυ για Þλες τις δρÀσεις πïυ
øρηµατïδïτïυ� νται απÞ τïν πρïυMπïλïγισµÞ της ΕΕ, εÝναι
ε� να µε� σï πïυ θα Àêιúε να τυ� øει ταøεÝας εκµετÀλλευσης.

3.35. Η πρïσε� γγιση της Επιτρïπη� ς âασÝúεται υπερâïλικÀ
στις πρïτÀσεις των ΜΚÃ [η εν λÞγω πρïσε� γγιση µπïρεÝ να
θεωρηθεÝ ως «NGO demand driven» (κατευθυνÞµενη απÞ
τα αιτη� µατα των ΜΚÃ)]. Με τïν τρÞπï αυτÞ, η ΕΕ
µεταâιâÀúει τις αρµïδιÞτητε� ς της σε ΜΚÃ, στïυς ïπïÝïυς
δεν ασκεÝ επαρκη� ε� λεγøï. ΑυτÞ επιâεâαιω� νεται απÞ τïν
τρÞπï µε τïν ïπïÝï η Επιτρïπη� συγκε� ντρωσε δεκÀδες
ΜΚÃ, στις 23 ΙανïυαρÝïυ 1998, úητω� ντας τïυς, øωρÝς
περαιτε� ρω διευκρινÝσεις, να της υπïâÀλïυν ε� ως τις 19
ΦεâρïυαρÝïυ 1998 σøε� δια πïυ να ενθαρρυ� νïυν την επι-
στρïæη� των πρïσæυ� γων (τï σøετικÞ πïσÞ ανε� ρøεται σε 70
εκατ. ECU). Τï 1996 και τï 1997, ïι διïικητικε� ς διαδικασÝ-
ες πïυ παρεµâÀλλïνταν µεταêυ� της υπïâïλη� ς των σøεδÝων
των ΜΚÃ και της υπïγραæη� ς των συµâÀσεων της Γ∆ ΙΑ
διη� ρκεσαν, σε γενικε� ς γραµµε� ς, ε� êι µη� νες. Σε ïρισµε� νες
περιπτω� σεις, ïι διïικητικε� ς καθυστερη� σεις ïδη� γησαν στη
θε� ση υπÞ αµæισâη� τηση των αρøικÀ σøεδιασµε� νων σøεδÝων
λÞγω των γεγïνÞτων.

Συ� ναψη των συµâÀσεων

3.36. Η υ� παρêη δυ� ï κανïνισµω� ν (παρÀρτηµα 1, σηµεÝï 2)
για παρÞµïιες ενε� ργειες (33) δυσøε� ρανε τη διαøεÝριση της
Επιτρïπη� ς. Îτσι, στα τε� λη τïυ 1997, ïι συµâÀσεις συνε� øι-
úαν να εêετÀúïνται απÞ δυ� ï υπηρεσÝες σε συνÀρτηση µε
την πηγη� øρηµατïδÞτησης πïυ εÝøε επιλεγεÝ (34) παρÀ την
ïµïιÞτητα των σøετικω� ν δρÀσεων.

3.37. Ãι γενικïÝ Þρïι των συµâÀσεων τïυ πρïγρÀµµατïς
PHARE δεν ε� øïυν σøεδιαστεÝ για πρÞγραµµα ανασυγκρÞ-
τησης µε πρïτεραιÞτητα αλλÀ για την τεøνικη� âïη� θεια πïυ
απïσκïπεÝ στη στη� ριêη ενεργειω� ν ïικïνïµικη� ς αναδιÀρ-
θρωσης. Επιøειρω� ντας να υπερνικη� σει τï εµπÞδιï αυτÞ, η
Επιτρïπη� ειση� γαγε παρε� κκλιση για τï ΠΒΕ και ε� τσι ïι
συµâÀσεις συνη� æθησαν µετÀ απÞ κλειστïυ� ς διαγωνισµïυ� ς
εκτÝµησης πρïσæïρω� ν. Στïν πÝνακα 5 παρατÝθïνται ïι
διαδικασÝες κατακυ� ρωσης των συµâÀσεων αυτω� ν. 

(31) Πηγη� : «Îκθεση δραστηριÞτητας για την Àρση ναρκïπεδÝων
στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη τïυ κε� ντρïυ δρÀσης για την Àρση
ναρκïπεδÝων των Ηνωµε� νων Îθνων για την περÝïδï Ιανïυα-
ρÝïυ 1996 — ΣεπτεµâρÝïυ 1997».

(32) Η IMG συστÀθηκε για να καταστεÝ δυνατη� η ταøεÝα ανÀληψη
των ενεργειω� ν ανασυγκρÞτησης στη ΒïσνÝα, µετÀ την κατÀ-
παυση των εøθρïπραêιω� ν. Βλε� πε ειδικη� ε� κθεση αριθ. 2/97
σøετικÀ µε τις ενε� ργειες ανθρωπιστικη� ς âïη� θειας της Ευρωπαϊ-
κη� ς Îνωσης απÞ τï 1992 ε� ως τï 1995, σηµεÝï 2.25.α) (ΕΕ C
143 της 12.5.1997).

(33) Ã τρÝτïς κανïνισµÞς πïυ αæïρÀ τη âïη� θεια ε� κτακτης ανÀγκης
ισøυ� ει µÞνï για τις ενε� ργειες πïυ øρηµατïδïτεÝ η ECHO.

(34) ∆ιευ� θυνση Β για τις συµâÀσεις τïυ PHARE και ∆ιευ� θυνση ΣΤ
για τις συµâÀσεις πïυ øρηµατïδïτïυ� νται συ� µæωνα µε τïν
κανïνισµÞ (ΕΚ) αριθ. 1628/96.
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∆ιαδικασÝα κατακυ� ρωσης των συµâÀσεων τïυ πρïγρÀµµατïς âασικω� ν ενισøυ� σεων (ΠΒΕ-πρïµη� θειες)

Με� θïδïς
κατακυ� ρωσης

Περιπτω� σεις στις ïπïÝες εæαρµÞúεται η
µε� θïδïς

ΠïσÞ των συµâÀσεων

ΕλÀøιστïς
αριθµÞς

επιøειρη� σε-
ων πρïς

συνεννÞη-
ση

ΕλÀøιστη πρïθεσµÝα
υπïâïλη� ς των πρïσæï-

ρω� ν

ΑπευθεÝας
συµæωνÝα

α) ενε� ργειες ανθρωπιστικη� ς æυ� σεως αση� µαντï 1 δεν πρïσδιïρÝúεται
â) αγïρε� ς ανταλλακτικω� ν
γ) Þλες ïι συµâÀσεις κÀτω των

10 000 ECU

ΣυνεννÞηση
µε� σω æαê

α) Þλες ïι συµâÀσεις αêÝας Àνω των
10 000 ECU και κÀτω των 100 000
ECU

α) κÀτω των
100 000 ECU

5 5 ηµε� ρες

â) ενε� ργειες ανασυγκρÞτησης και
στε� γασης η� πρïµη� θεια εêïπλισµω� ν
για τη δηµÞσια διïÝκηση

â) µεταêυ� 100 000
ECU και
1 εκατ. ECU

7 10 ηµε� ρες

γ) Àνω τïυ 1 εκατ.
ECU

12 15 ηµε� ρες

ΚλειστÞς
διαγωνισµÞς
εκτÝµησης
πρïσæïρω� ν

Þλες ïι συµâÀσεις πïυ δεν εµπÝπτïυν
στις πρïηγïυ� µενες κατηγïρÝες

α) µεταêυ� 100 000
ECU και
1 εκατ. ECU

5 10 ηµε� ρες

â) Àνω 1 εκατ.
ECU

12 21 ηµε� ρες

3.38. Στï πλαÝσιï τïυ ΠΒΕ, δυ� ï ïργανισµïÝ εæïδιασµïυ�
συνη� ψαν συµâÀσεις υ� ψïυς 73 εκατ. ECU (âλε� πε σηµεÝï
3.5) µε επιøειρη� σεις των κρατω� ν µελω� ν η� των øωρω� ν τïυ
πρïγρÀµµατïς PHARE. Η Επιτρïπη� παρακρÀτησε 3,7
εκατ. ECU απÞ τα κεæÀλαια τïυ πρïγρÀµµατïς για την
αµïιâη� των µεσαúÞντων αυτω� ν.

3.39. Η εêε� ταση ενÞς δεÝγµατïς 76 συµâÀσεων, πïυ αντι-
πρïσωπευ� ïυν τï 71 % των αγïρω� ν πïυ πραγµατïπïιη� θη-
καν στï πλαÝσιï τïυ ΠΒΕ (πρïµη� θειες), κατε� δειêε τις
ακÞλïυθες αδυναµÝες:

α) ïι æÀκελïι των ïργανισµω� ν εæïδιασµïυ� δεν περιεÝøαν
καµÝα γραπτη� αιτιïλÞγηση των κριτηρÝων επιλïγη� ς των
υπïâαλλÞντων πρïσæïρÀ πïυ η� ταν εγγεγραµµε� νïι σε
περιïρισµε� νïυς καταλÞγïυς. Σε πïλλε� ς περιπτω� σεις, ïι
επιøειρη� σεις στις ïπïÝες απευθυ� νθηκαν ïι ïργανισµïÝ
δεν υπε� âαλαν πρÞταση, επειδη� δεν παρεÝøαν τï úητïυ� -
µενï εÝδïς εµπïρευµÀτων¯

â) κατÀ µε�σï Þρï, ελη� æθησαν λιγÞτερες απÞ δυ� ï πρïσæï-
ρε� ς πïυ η� ταν συ� µæωνες µε τις τεøνικε� ς συγγραæε� ς
υπïøρεω� σεων των συµâÀσεων. Îτσι, ï ανταγωνισµÞς
ως πρïς τις τιµε� ς παρε� µεινε σε υπερâïλικÀ øαµηλÀ
επÝπεδα¯

γ) στï 46 % των περιπτω� σεων πïυ εêετÀσθηκαν, η øαµη-
λÞτερη πρïσæïρÀ êεπε� ρασε τïν πρïυMπïλïγισµÞ της

ενε�ργειας, ïδηγω� ντας στην εγκατÀλειψη Àλλων ενεργει-
ω� ν. Ãι ïργανισµïÝ εæïδιασµïυ� , ïι ïπïÝïι αµεÝâïνται
ανÀλïγα µε τις συναπτÞµενες συµâÀσεις, δεν εÝøαν
στην πραγµατικÞτητα κανε� να συµæε� ρïν ïι πρïσæερÞ-
µενες τιµε� ς να εÝναι Þσï τï δυνατÞν καλυ� τερες¯

δ) στï 39 % των περιπτω� σεων, ïι επιøειρη� σεις µε τις
ïπïÝες ε� γιναν συνεννïη� σεις δεν εÝøαν στη διÀθεση� τïυς
ε� να ελÀøιστï øρïνικÞ διÀστηµα για να υπïâÀλïυν την
πρïσæïρÀ τïυς (âλε�πε πÝνακα 5)¯

ε) ε� νας απÞ τïυς ïργανισµïυ� ς αρνη� θηκε να πρïκαταâÀ-
λει στις αναθε� τïυσες αρøε� ς τï 60 % πïυ πρïâλε�πει ï
κανïνισµÞς PHARE για τις συµâÀσεις πρïµηθειω� ν,
γεγïνÞς πïυ µεÝωσε τïν αριθµÞ των πρïσæïρω� ν πïυ
ελη� æθησαν και επε� τρεψε στïν ïργανισµÞ να διατηρη� -
σει στην τρÀπεúα σηµαντικÀ κεæÀλαια για παρατεταµε� -
νï øρïνικÞ διÀστηµα¯

στ) ï Àλλïς ïργανισµÞς δεν η� ταν σε θε� ση να απïδεÝêει
πïιïς εÝøε συµµετÀσøει στην εêεταστικη� επιτρïπη� για
την εκτÝµηση των πρïσæïρω� ν. ΕêÀλλïυ, τα µε� λη της
επιτρïπη� ς δεν εÝøαν υπïγρÀψει τις δηλω� σεις αµερïλη-
ψÝας για τïυς δυ� ï ïργανισµïυ� ς.



C 241/17EL ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των31.7.98

ú) ïι ïργανισµïÝ εæïδιασµïυ� απευθυ� νθηκαν, επανειληµ-
µε� νως, σε επιøειρη� σεις ïι ïπïÝες η� ταν ελÀøιστα πιθανÞ
να ενδιαæε� ρïνται για την πρïσæïρÀ, µε µÞνï σκïπÞ να
επιτυ� øïυν γεωγραæικη� ισïρρïπÝα µεταêυ� των υπïâαλ-
λÞντων πρïσæïρÀ για συγκεκριµε� νη συ� µâαση¯

η) η κυ� ρια συ� µâαση για τïν τïµε� α τïυ ηλεκτρισµïυ� (4,9
εκατ. ECU, τα ïπïÝα ανη� λθαν σε 6,4 εκατ. ECU µε� σω
πρÞσθετης πρÀêης) ανατε� θηκε στη µÞνη επιøεÝρηση
πïυ εÝøε υπïâÀλει µÝα πρïσæïρÀ για καθεµÝα απÞ τις
19 παρτÝδες της. Ãι εæïδιασµïÝ θα µπïρïυ� σαν να εÝναι
πïλυ� λιγÞτερï δαπανηρïÝ (35), αν ïι συµâÀσεις εÝøαν
ανατεθεÝ ανÀ παρτÝδα, Þπως ε� γινε για Àλλα συµâÞλαια.
ΩστÞσï, η πρïσε� γγιση αυτη� θα συνεπαγÞταν, διïικητι-
κω� ς, µεγαλυ� τερï κÞστïς για τïν ïργανισµÞ εæïδια-
σµïυ� , τïυ ïπïÝïυ η αµïιâη� για την εν λÞγω ενε� ργεια θα
η� ταν øαµηλÞτερη, λÞγω τïυ γεγïνÞτïς αυτïυ� ¯

θ) στην περÝπτωση τριω� ν συµâÀσεων πïυ αæïρïυ� σαν
πρïµη� θειες πρïïριúÞµενες για τη γεωργÝα, αêÝας
990 385 ECU, ïι συµâÀσεις ανατε� θηκαν εÝτε σε επιøει-
ρη� σεις πïυ δεν εÝøαν πρïσæε�ρει την καλυ� τερη τιµη� , εÝτε
σε επιøειρη� σεις των ïπïÝων ïι πρïσæïρε� ς η� ταν απαρÀ-
δεκτες.

3.40. Ενω� η ΚρïατÝα ε� øει πρÞσâαση στις συµâÀσεις πïυ
øρηµατïδïτïυ� νται âÀσει τïυ κανïνισµïυ� (ΕΚ) αριθ. 1628/
96, δεν εÝøε πρÞσâαση στις συµâÀσεις PHARE και απï-
κλεÝστηκε απÞ τï ΠΒΕ, παρÞλï πïυ συνε� øιúε να εÝναι ï
âασικÞς πρïµηθευτη� ς της ΒïσνÝας. ΕêÀλλïυ, παρÞλï πïυ
ï κανïνισµÞς PHARE επιτρε� πει σε Þλες τις øω� ρες πïυ
συµµετε� øïυν στï πρÞγραµµÀ τïυ να ε� øïυν πρÞσâαση στις

συµâÀσεις τïυ, αυτε� ς ïι Ýδιες øω� ρες δεν ε� øïυν πρÞσâαση
στις συµâÀσεις πïυ øρηµατïδïτïυ� νται âÀσει τïυ κανïνι-
σµïυ� (ΕΚ) αριθ. 1628/96. Τε� τïιες διακρÝσεις εÝναι παρÀλï-
γες. 

3.41. Για να επιταøυνθεÝ η εæαρµïγη� τïυ πρïγρÀµµατïς
ανασυγκρÞτησης, ï κανïνισµÞς (ΕΚ) αριθ. 1628/96 επιτρε� -
πει την πρïσæυγη� σε απευθεÝας συµæωνÝα για τις συµâÀ-
σεις παρïøη� ς υπηρεσιω� ν αêÝας κÀτω 200 000 ECU. ΩστÞσï,
ï κανïνισµÞς δεν περιλαµâÀνει καµÝα παρÞµïια παρε� κκλι-
ση για τις συµâÀσεις πρïµηθειω� ν και δηµÞσιων ε� ργων,
παρÞλï πïυ ε� να πïλυ� πιï σηµαντικÞ τµη� µα των ενισøυ� σε-
ων κινητïπïιεÝται µε τïν τρÞπï αυτÞ. 

3.42. Στα τε� λη τïυ 1997, µÞνï τï 11,3 % σε αêÝα των
συµâÀσεων πïυ συ� ναψε η Γ∆ ΙΑ εκτÞς τïυ ΠΒΕ εÝøε
κατακυρωθεÝ µετÀ απÞ πρÞσκληση υπïâïλη� ς πρïσæïρω� ν
(âλε� πε πÝνακα 6). Στην ïυσÝα, τï 88,7 % των συµâÀσεων
εÝøε συναæθεÝ µε µη κερδïσκïπικïυ� ς ïργανισµïυ� ς (ΜΚÃ,
δηµÞσιïυς ïργανισµïυ� ς, διεθνεÝς ïργανισµïυ� ς) η� υπÞ
συνθη� κες διαæïρετικε� ς απÞ εκεÝνες κατÀ τις ïπïÝες ï
δηµïσιïνïµικÞς κανïνισµÞς (Àρθρï 118.2) επιτρε� πει τις
απευθεÝας συµæωνÝες. ΕπÝσης, Þλες ïι συµâÀσεις της
ECHO συνÀæθηκαν µε ΜΚÃ η� διεθνεÝς ïργανισµïυ� ς,
συ� µæωνα Þµως µε τις διαδικασÝες πïυ ισøυ� ïυν για τις
ενε� ργειες ανθρωπιστικη� ς âïη� θειας (36). ΩστÞσï, για λÞγïυς
διαæÀνειας και δεδïµε� νïυ τïυ ανταγωνισµïυ� στïν ïπïÝï
επιδÝδïνται ïι ïργανισµïÝ αυτïÝ για να απïκτη� σïυν επιøï-
ρηγη� σεις απÞ την ΕΕ, η επιλïγη� κÀθε æïρε� α θα ε�πρεπε να
αιτιïλïγεÝται µε γραπτÞ σηµεÝωµα των επιøειρησιακω� ν
υπηρεσιω� ν της Επιτρïπη� ς, τï ïπïÝï θα υπενθυ� µιúε κυρÝως
τα παλαιÞτερα ε� ργα τïυ ïργανισµïυ� και την πïιÞτητα των
παρεøïµε� νων υπηρεσιω� ν τïυ (37)

(35) Τï Συνε� δριï εκτιµÀ Þτι θα µπïρïυ� σαν να εÝøαν εêïικïνïµηθεÝ
978 000 ECU, αν η συ� µâαση εÝøε συναæθεÝ ανÀ παρτÝδα.

(36) ΚανïνισµÞς (ΕΚ) αριθ. 1257/96 τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 20η� ς
ΙïυνÝïυ 1996 (ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1).

(37) Βλε� πε ειδικη� ε� κθεση αριθ. 2/97 σøετικÀ µε τις ενε� ργειες ανθρω-
πιστικη� ς âïη� θειας της Ευρωπαϊκη� ς �Ενωσης απÞ τï 1992 ε� ως
τï 1995, σηµεÝα 3.13 και 3.15 (ΕΕ C 143 της 12.5.1997).
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ΤρÞπïς κατακυ� ρωσης των συµâÀσεων των πρïγραµµÀτων ανασυγκρÞτησης (εκτÞς ΠΒΕ) (1.1.1996-31.12.1997)

(εκατ. ECU)

ΣυµâαλλÞµενïι
PHARE ΚανïνισµÞς (ΕΚ) αριθ. 1628/96 ΣΥΝÃΛÃ

Αριθ. % ΑêÝα % Αριθ. % ΑêÝα % Αριθ. % ΑêÝα %

ΑπευθεÝας συµæωνÝες

ΜΚÃ 1 2,70 0,29 1,13 21,00 24,14 27,72 37,19 22,00 17,74 28,01 27,94
∆ιεθνεÝς ïργανισµïÝ (1) 4 10,81 11,00 42,78 14,00 16,09 38,20 51,25 18,00 14,52 49,20 49,08
ΒïσνιακïÝ ïργανισµïÝ 1 2,70 0,75 2,92 4,00 4,60 2,78 3,73 5,00 4,03 3,53 3,52
ΣυµâÀσεις — πλαÝσια 21 56,76 4,21 16,37 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 16,94 4,21 4,20
ΠïσÀ øαµηλÞτερα τïυ κανïνιστικïυ�
ïρÝïυ 4 10,81 0,11 0,43 46,00 52,87 3,90 5,23 50,00 40,32 4,01 4,00

Υπïσυ� νïλï των απευθεÝας
συµæωνιω� ν 31 83,78 16,36 63,63 85,00 97,70 72,60 97,41 116,00 93,55 88,96 88,75

Πρïσκλη� σεις υπïâïλη� ς πρïσæï-
ρω� ν

Ùλïι ïι συµâαλλÞµενïι 6 16,22 9,35 36,37 2,00 2,30 1,93 2,59 8,00 6,45 11,28 11,25

Συ� νïλï 37 100,00 25,71 100,00 87,00 100,00 74,53 100,00 124,00 100,00 100,24 100,00

(1) Ãι συµâÀσεις της UNHCR αντιπρïσωπευ� ïυν τï 37 % της συνïλικη� ς αêÝας.

3.43. Αρκετε� ς συµâÀσεις πïυ ε� øïυν συναæθεÝ µε ΜΚÃ η�
µε διεθνεÝς ïργανισµïυ� ς περιλαµâÀνïυν ε� να µεγÀλï µε� ρïς
των ε�ργων πïυ ανατÝθενται µε υπεργïλαâÝα σε κατα-
σκευαστικε� ς επιøειρη� σεις, κατÀ κανÞνα µετÀ απÞ πρÞσκλη-
ση υπïâïλη� ς πρïσæïρω� ν. Με� øρι τïν Αυ� γïυστï τïυ 1997,
ïι συµâÀσεις µεταêυ� της Επιτρïπη� ς και των ΜΚÃ απαι-
τïυ� σαν τη διεêαγωγη� πρïσκλη� σεων υπïâïλη� ς πρïσæïρω� ν
σε διεθνη� κλÝµακα για τις ενε� ργειες Àνω των 10 000 ECU,
γεγïνÞς πïυ επιâρÀδυνε τις ενε� ργειες. Για τï πρÞγραµµα
PHARE, ïι διαδικασÝες εæαρµïγη� ς των συµâÀσεων ε� ργων
καθïρÝστηκαν µÞλις τïν Νïε� µâριï τïυ 1997.

3.44. Η Γ∆ ΙΑ δεν επιδÝωêε να µειω� σει τις αµïιâε� ς πïυ
καταâÀλλïνται στïυς ΜΚÃ και στïυς διεθνεÝς ïργανι-
σµïυ� ς και δεν κατε� ληêε σε συµæωνÝα µε την ECHO, ε� τσι
ω� στε παρÞµïιες ενε� ργειες να πρïσεγγÝúïνται µε τïν Ýδιï
τρÞπï απÞ την Επιτρïπη� (38) ΕêÀλλïυ, η Γ∆ ΙΑ εγκρÝνει
αµïιâε� ς αισθητÀ υψηλÞτερες απÞ αυτε� ς πïυ εγκρÝνει η
ECHO για τις Ýδιες ενε� ργειες. ΕêÀλλïυ, ïι αµïιâε� ς αυτε� ς
απïδεικνυ� ïυν, ανÀλïγα µε την περÝπτωση, την υ� παρêη
σηµαντικω� ν διαæïρω� ν [πïυ κυµαÝνïνται απÞ 2 566 ε� ως
12 100 ECU τï µη� να (39)

(38) Βλε� πε ειδικη� ε� κθεση αριθ. 2/97 σøετικÀ µε τις ενε� ργειες ανθρω-
πιστικη� ς âïη� θειας της Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης απÞ τï 1992 ε� ως
τï 1995, σηµεÝα 4.23—4.24 (ΕΕ C 143, της 12.05.1997).

3.45. Στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα, ïι κλÝµακες της ECHO
για τις µηνιαÝες απïδïøε� ς των τïπικω� ν υπαλλη� λων εÝναι
280 ECU, επÝπεδï υπερâïλικÀ øαµηλÞ για να µπïρïυ� ν ïι
ΜΚÃ να πρïσλαµâÀνïυν και να διατηρïυ� ν ε� να τïπικÞ
πρïσωπικÞ πïιÞτητας (40). ΑπïδεÝøτηκε Þτι ïι συµâÀσεις
των ενεργειω� ν της ECHO η� ταν ελÀøιστα πρïσαρµïσµε� νες
στα σøετικÀ πïλυ� πλïκα σøε� δια απïκατÀστασης, µε την
ε� ννïια Þτι δεν καταρτÝστηκε τελικη� εκδïøη� των συγγραæω� ν
υπïøρεω� σεων των σøεδÝων και Þτι δεν ïρÝστηκε κανε� νας
κανÞνας για τïν καθïρισµÞ τÞσï των περιÞδων εγγυ� ησης
των εργασιω� ν Þσï και των παρακρατη� σεων πïυ πρε� πει να
γÝνïυν πριν απÞ την ïριστικη� τïυς απïδïøη� .

Πληρωµε� ς

3.46. Συ� øνα καθυστε�ρησαν σøε� δια, λÞγω της âραδυ� τητας
στην καταâïλη� των πρïκαταâïλω� ν. Η εêε� ταση των συµâÀ-
σεων πïυ øρηµατïδïτïυ� νται âÀσει τïυ κανïνισµïυ� (ΕΚ)
αριθ. 1628/96 ε� δειêε Þτι, για τï 40 % των περιπτω� σεων, η
Επιτρïπη� δεν εÝøε ακÞµη πρïâεÝ σε καµÝα πρïπληρωµη�
µετÀ τïυς τρεις πρω� τïυς µη� νες εκτε� λεσης των συµâÀσεων,
γεγïνÞς πïυ απïτελεÝ καθυστε� ρηση για συµâÀσεις των
ïπïÝων η διÀρκεια περιïρÝúεται συøνÀ στïυς ε� êι µη� νες και
Þταν πρÞκειται για δικαιïυ� øïυς ïργανισµïυ� ς των ïπïÝων
τα ταµιακÀ απïθε�µατα εÝναι γενικω� ς περιïρισµε� να. 

(39) Συ� µæωνα µε την κλÝµακα της ECHO, τï ανω� τατï Þριï των
απïδïøω� ν τïυ εκπατρισµε� νïυ πρïσωπικïυ� εÝναι 3 800 ECU τï
µη� να.

(40) Ειδικη� ε� κθεση αριθ. 2/97 σøετικÀ µε τις ενε� ργειες ανθρωπιστι-
κη� ς âïη� θειας της Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης απÞ τï 1992 ε� ως τï
1995, σηµεÝï 4.22 γ) (ΕΕ C 143 της 12.5.1997).
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3.47. Στις µισε� ς περιπτω� σεις, ïι καθυστερη� σεις ïæεÝλïνταν
στï γεγïνÞς Þτι ïι αιτη� σεις πïυ υπε� âαλαν ïι ΜΚÃ δεν
πληρïυ� σαν επαρκω� ς τïυς τυ� πïυς. Για τη Γ∆ ΙΑ, η µïρæη�
των τραπεúικω� ν εγγυη� σεων πρïκÀλεσε πïλυÀριθµες
καθυστερη� σεις, ενω� η ECHO δεν απαιτεÝ εγγυη� σεις για
παρÞµïιες ενε� ργειες. 

3.48. Σε Àλλες περιπτω� σεις, η αιτÝα της καθυστε� ρησης
ε� γκειται στις εσωτερικε� ς διïικητικε� ς διαδικασÝες της Επι-
τρïπη� ς. Ãι αιτη� σεις πρïπληρωµω� ν πρε� πει, επïµε� νως, να
εγκρÝνïνται απÞ επιøειρησιακε� ς υπηρεσÝες πïυ αντιµετωπÝ-
úïυν η� δη æÞρτï εργασÝας. Αυτη� η καθαρÀ τυπικη� ε� γκριση
δεν øρειÀúεται απÞ τη στιγµη� πïυ η συ� µâαση ε� øει συναæθεÝ
κατÀ τï δε� ïντα τρÞπï (40). ΕπÝσης, σηµειω� θηκαν καθυστε-
ρη� σεις λÞγω της âραδυ� τητας της επεêεργασÝας των æακε� -
λων στις υπηρεσÝες της Επιτρïπη� ς, παρÀ τïν επεÝγïντα
øαρακτη� ρα των σøετικω� ν ενεργειω� ν.

3.49. Η περÝπτωση της απïκατÀστασης ενÞς µικρïυ� τµη� -
µατïς τïυ κτιρÝïυ τïυ εθνικïυ� ΚïινïâïυλÝïυ της ΒïσνÝας,
πïυ απÞ µÞνη της γεννÀ πïλλε� ς αµæιâïλÝες (καθω� ς η
απïκατÀσταση αæïρÀ µÞνï τïν πρω� τï απÞ τïυς πε� ντε
ïρÞæïυς τïυ κτιρÝïυ, αλλÀ Þøι τï κεντρικÞ ηµικυ� κλιï τïυ
πρω� τïυ αυτïυ� ïρÞæïυ), και η ïπïÝα συγøρηµατïδïτεÝται
απÞ την ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα, απïτελεÝ ευ� στïøï παρÀδειγ-
µα των δυσøερειω� ν πïυ πρïκαλïυ� ν ïι καθυστερη� σεις πλη-
ρωµω� ν. Ενω� η περÀτωση τïυ σøεδÝïυ εÝøε πρïâλεæθεÝ για
τα τε� λη τïυ ÃκτωâρÝïυ 1996, ïι συµâÀσεις πïυ αæïρïυ� σαν
τη συνεισæïρÀ της Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης υπïγρÀæηκαν
µÞλις τïν ΑπρÝλιï τïυ 1997 και ïρÝστηκε νε� α πρïθεσµÝα
για τïν Αυ� γïυστï τïυ 1997 (η� τïι καθυστε� ρηση δε� κα
µηνω� ν). ΠαρÀ την πρω� τη αυτη� καθυστε� ρηση, ï δηµïσιïνï-
µικÞς ε� λεγøïς (Γ∆ XX) πÀγωσε την αÝτηση πρïπληρωµη� ς,
η ïπïÝα υπïâλη� θηκε τï ΜÀιï τïυ 1997, κρÝνïντας Þτι η
πρïπληρωµη� ε� πρεπε να πραγµατïπïιηθεÝ σε ECU και Þøι
σε µÀρκα ΓερµανÝας, παρÀ τις ρη� τρες της øρηµατïδïτικη� ς
συ� µâασης και τïυ συµâïλαÝïυ. ΛÞγω της εµµïνη� ς της Γ∆
XX για τρïπïπïÝηση της øρηµατïδïτικη� ς συ� µâασης και
τïυ συµâïλαÝïυ, η πρïπληρωµη� πραγµατïπïιη� θηκε µÞλις
τïν Ãκτω� âριï τïυ 1997. Η πρω� τη αυτη� πρïπληρωµη� επε� -
τρεψε την ε� ναρêη των εργασιω� ν, αλλÀ ïι καθυστερη� σεις
της Επιτρïπη� ς για τις επÞµενες πληρωµε� ς επιâρÀδυναν
περισσÞτερï την εκτε� λεση. Îτσι, περιµε� νïντας να επιτρε� -
ψïυν ïι εργασÝες για τις ïπïÝες η� ταν αρµÞδια η Επιτρïπη�
την περÀτωση τïυ τµη� µατïς πïυ εÝøε αναλÀâει η ΠαγκÞ-
σµια ΤρÀπεúα, και τï ïπïÝï εÝøε σøεδÞν ïλïκληρωθεÝ τï
ΦεâρïυÀριï τïυ 1997, τï Κïινïâïυ� λιï τïυ κρÀτïυς της
ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης συνη� λθε σε Àλλα κτÝρια πïυ εÝøαν
απïκατασταθεÝ απÞ Àλλï øïρηγÞ âïη� θειας.

3.50. Στï πλαÝσιï τïυ ΠΒΕ (πρïµη� θειες), η πρÞïδïς των
σøεδÝων στïν τïµε� α της στε� γασης εµπïδÝστηκε απÞ την

(41) Στï πλαÝσιï τïυ πρïγρÀµµατïς TACIS πïυ διαøειρÝúεται η Γ∆
ΙΑ, ïι αιτη� σεις πρïπληρωµω� ν δεν υπÞκεινται στην ε� γκριση των
επιøειρησιακω� ν υπηρεσιω� ν. Ã υπÞλïγïς πρε� πει, απÞ την πλευ-
ρÀ τïυ, να εêακριâω� σει κατÀ πÞσï, σε Þλες τις περιπτω� σεις, η
πληρωµη� συνïδευ� εται απÞ τα δικαιïλïγητικÀ ε� γγραæα πïυ
απαιτεÝ ï δηµïσιïνïµικÞς κανïνισµÞς.

καθυστε� ρηση των πληρωµω� ν, στις ïπïÝες ε�πρεπε να πρïâεÝ
ï ïργανισµÞς εæïδιασµïυ� στις επιøειρη� σεις της ΒïσνÝας-
ΕρúεγïâÝνης. Μερικε� ς επιøειρη� σεις αναγκÀστηκαν να δια-
κÞψïυν η� να επιâραδυ� νïυν τις εργασÝες τïυς για να
απïæυ� γïυν την αναστïλη� των πληρωµω� ν τïυς. Η κατÀ-
σταση αυτη� η� ταν απïτε� λεσµα των µη απïδïτικω� ν διαδικα-
σιω� ν, τις ïπïÝες ειση� γαγαν απÞ κïινïυ� η Επιτρïπη� και ï
ïργανισµÞς εæïδιασµïυ� , και επιδεινω� θηκε απÞ τις αδυνα-
µÝες τïυ τραπεúικïυ� συστη� µατïς της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝ-
νης.

Παρακïλïυ� θηση και αêιïλÞγηση των σøεδÝων

3.51. ΕκτÞς απÞ την ανθρωπιστικη� âïη� θεια, δεν υπÀρøει
κανε� νας συναæη� ς µηøανισµÞς για την παρακïλïυ� θηση και
την αêιïλÞγηση των δραστηριïτη� των ανασυγκρÞτησης
(Β7—50 και Β7—54). Ãι πρïτÀσεις øρηµατïδÞτησης της
Επιτρïπη� ς δεν καταρτÝúïνται συ� µæωνα µε τη µε� θïδï λïγι-
κïυ� πλαισÝïυ, σε αντÝθεση µε την πρακτικη� πïυ ε� øει υιïθε-
τηθεÝ για τις Àλλες µïρæε� ς εêωτερικη� ς âïη� θειας. ΕêÀλλïυ,
κανε� να απÞ τα γραæεÝα της Επιτρïπη� ς στη ΒïσνÝα η� στην
ΚρïατÝα δεν εÝναι εêïπλισµε� νï κατÀ τε� τïιï τρÞπï, ω� στε να
αναλÀâει την υπευ� θυνη παρακïλïυ� θηση των ενεργειω� ν.

3.52. Για την επÝâλεψη τïυ ΠΒΕ (πρïµη� θειες), η Επιτρï-
πη� πρïσε� λαâε συµâïυ� λïυς τï ΜÀιï τïυ 1996, τε� σσερις
µη� νες µετÀ την ε� ναρêη τïυ πρïγρÀµµατïς. Η αρøικη� τïυς
απïδïτικÞτητα µετριÀστηκε, διÞτι η απïστïλη� τïυς ερøÞ-
ταν σε συ� γκρïυση µε την απïστïλη� των ïργανισµω� ν εæï-
διασµïυ� πïυ διε� θεταν δικïυ� ς τïυς εκπρïσω� πïυς στη Βïσ-
νÝα. Η Επιτρïπη� δεν καθιε� ρωσε καµÝα διαδικασÝα για να
αêιïπïιηθïυ� ν γρη� γïρα ïι παρατηρη� σεις και ïι συστÀσεις
των συµâïυ� λων. Η αêιïλÞγηση τïυ ΠΒΕ (πρïµη� θειες)
øρηµατïδïτη� θηκε απÞ την Επιτρïπη� τïν Ãκτω� âριï τïυ
1997. Τα απïτελε� σµατα της αêιïλÞγησης αυτη� ς δεν αναµε� -
νεται να γνωστïπïιηθïυ� ν πριν απÞ τïν ΑπρÝλιï τïυ 1998.
ΜετÀ τη δηµïσÝευση� τïυς πρε� πει να διενεργεÝται λïγιστι-
κÞς ε� λεγøïς τïυ πρïγρÀµµατïς πïυ øρηµατïδïτεÝται απÞ
την Επιτρïπη� .

3.53. Η Επιτρïπη� δεν ε� δωσε αρκετη� πρïσïøη� σε ïρισµε� νες
δηµïσιïνïµικε� ς πτυøε� ς τïυ ΠΒΕ:

α) στï γεωργικÞ τïµε� α, η Επιτρïπη� δεν θε� σπισε διαδικα-
σÝες για τη διαøεÝριση των κεæαλαÝων υπïκατÀστα-
σης (42) πïυ πρïε� κυψαν απÞ την πω� ληση των πρïµη-
θειω� ν (καλλιεργητικε� ς µηøανε� ς: 4,6 εκατ. ECU¯ úιúα-
νιïκτÞνα 0,25 εκατ. ECU) (âλε� πε σηµεÝï 4.51)¯ 

â) δεν ïργανω� θηκε κανε� νας ε� λεγøïς των τÞκων πïυ
εισε� πραêαν ïι ïργανισµïÝ εæïδιασµïυ� απÞ τις ταµιακε� ς
πρïπληρωµε� ς πïυ πραγµατïπïÝησε η Επιτρïπη� , παρÞ-
λï πïυ ïι εν λÞγω τÞκïι ανη� λθαν τïυλÀøιστïν σε 1,21
εκατ. ECU στα τε� λη τïυ 1997¯

(42) ΚεæÀλαια πïυ πρïε� κυψαν απÞ την πω� ληση στïυς τελικïυ� ς
δικαιïυ� øïυς των πρïµηθειω� ν πïυ παραδÞθηκαν στις αρøε� ς της
ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης.
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γ) τε� λïς, η Επιτρïπη� δεν καθιε� ρωσε τïυς πιï στïιøειω� δεις
λïγιστικïυ� ς ελε� γøïυς για τις πρïπληρωµε� ς της, απαι-
τω� ντας, για παρÀδειγµα, τη συστηµατικη� συµæωνÝα των
καταâληθε� ντων κεæαλαÝων, των διενεργηθεισω� ν δαπα-
νω� ν και των τραπεúικω� ν διαθεσÝµων. Îτσι, τï Συνε�δριï
διαπÝστωσε Þτι τï πïσÞ των πρïπληρωµω� ν πïυ η� ταν
εγγεγραµµε� νï στη λïγιστικη� ενÞς απÞ τïυς ïργανι-
σµïυ� ς η� ταν κατÀ 89 527 ECU øαµηλÞτερï απÞ τις
πληρωµε� ς πïυ εÝøε καταøωρη� σει η Επιτρïπη� .

3.54. Για τα λïιπÀ πρïγρÀµµατα, εκτÞς των πλαισÝων τïυ
ΠΒΕ, η Γ∆ ΙΑ ε� θεσε σε εæαρïγη� , κατÀ τη διÀρκεια τïυ
δευ� τερïυ εêαµη� νïυ τïυ 1997, ε� να συ� στηµα παρακïλïυ� θη-
σης για τïν τïµε� α στε� γασης στη ΒïσνÝα, αλλÀ δεν ïργÀνω-
σε συνεøη� επïπτεÝα τïυ λïιπïυ� πρïγρÀµµατïς ανασυγκρÞ-
τησης πïυ αντιπρïσωπευ� ει, εντïυ� τïις, τï 70 % τïυ συνÞ-
λïυ των κεæαλαÝων πïυ αναλη� æθηκαν στις 31 ∆εκεµâρÝïυ
1997.

3.55. ΠαρÞλï πïυ η HCR αµεÝæθηκε επÝσης απÞ την
Επιτρïπη� για να επïπτευ� ει τη øρησιµïπïÝηση των 45 εκατ.
ECU των σøεδÝων ανασυγκρÞτησης πïυ η Γ∆ ΙΑ και η
ECHO øρηµατïδÞτησαν µε� σω αυτη� ς, διαπιστω� θηκαν πïλ-
λε� ς δυσκïλÝες στη διαøεÝριση των ενεργειω� ν:

α) η HCR εæαρµÞúει, γενικω� ς, σøε� δια ανασυγκρÞτησης,
πρïσæευ� γïντας στïυς Ýδιïυς ΜΚÃ µε την Επιτρïπη� . Η
ΕΕ αµεÝâει την HCR για να ελε� γøει τις τεøνικε� ς πτυøε� ς
των ενεργειω� ν, παρÞλï πïυ η τελευταÝα διαθε� τει ελÀ-
øιστες ικανÞτητες στïν τïµε�α αυτÞ. Η Επιτρïπη� θα
πετυ� øαινε καλυ� τερη σøε� ση κÞστïυς/απïτελεσµατικÞτη-
τας, αν εæÀρµïúε η Ýδια απευθεÝας µε τïυς ΜΚÃ τα
σøε� δια ανïικïδÞµησης κατïικιω� ν¯

â) σε πïλλε� ς περιπτω� σεις (43), τα κεæÀλαια της ΕΕ διατε� -
θηκαν απÞ την HCR για τη øρηµατïδÞτηση σøεδÝων
διαæïρετικω� ν απÞ τα σøε� δια πïυ πρïε� âλεπαν ïι
συµâÀσεις πïυ συνη� ψε η Επιτρïπη� και η HCR. Ευρι-
σκÞµενη ενω� πιïν τετελεσµε� νïυ γεγïνÞτïς, η Επιτρïπη�
ενε� κρινε συστηµατικÀ τις τρïπïπïιη� σεις εκ των υστε� -
ρων. Σε Àλλες περιπτω� σεις, τα πïσÀ πïυ øïρηγη� θηκαν
σε ïρισµε� να υπïσøε� δια αυêη� θηκαν αισθητÀ εις âÀρïς
Àλλων υπïσøεδÝων, øωρÝς η Επιτρïπη� να ε� øει ενηµερω-
θεÝ για αυτÞ πριν απÞ τη λη� êη της συ� µâασης¯

γ) η Επιτρïπη� δεν απαÝτησε απÞ την HCR να της διαâι-
âÀúει τις συµæωνÝες υπεργïλαâÝας πïυ εÝøε υπïγρÀψει
µε τïυς εταÝρïυς της. Αυτη� η ε� λλειψη ενηµε�ρωσης

(43) Συγκεκριµε� να, για τη συ� µâαση της Γ∆ ΙΑ, τïυ ÃκτωâρÝïυ
1996, σøετικÀ µε τις ενε� ργειες ανασυγκρÞτησης στην Ανατïλι-
κη� ΣλαâïνÝα, (âλε� πε σηµεÝï 4.13, δ), 2,7 εκατ. ECU) και για τη
συ� µâαση της ECHO τïυ ΙïυνÝïυ 1996 πïυ καλυ� πτει τις ενε� ρ-
γειες στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη (28 εκατ. ECU).

καθιστÀ ïυσιαστικÀ αδυ� νατη τη Àσκηση ïπïιασδη� πïτε
υπευ� θυνης επïπτεÝας απÞ τις υπηρεσÝες της Επιτρï-
πη� ς (44)¯

δ) Þσïν αæïρÀ µια συ� µâαση απïκατÀστασης κατïικιω� ν
στï καντÞνι της Una Sana, øρηµατïδïτïυ� µενη απÞ την
Επιτρïπη� µε� σω της HCR, τï Συνε� δριï δεν µπÞρεσε να
âεâαιωθεÝ για τη øρησιµïπïÝηση υλικω� ν αêÝας 459 000
DM, τα ïπïÝα øρεω� θηκαν για την επισκευη� διαµερισ-
µÀτων στη Velika Kladusa.

4. ΑΠÃΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Γεωγραæικη� κατανïµη�

ΕνÞτητες πïυ απïτελïυ� ν τη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη

4.1. Η ÃµïσπïνδÝα ε� λαâε τï 90 % περÝπïυ των ενισøυ� σε-
ων. ΠαρÞλï πïυ εÝøε πρïâλεæθεÝ η øïρη� γηση τïυ 30 %
των κεæαλαÝων στη Σερâικη� ∆ηµïκρατÝα, η µη τη� ρηση των
πïλιτικω� ν Þρων πïυ ε� θεσε η Ευρωπαϊκη� Îνωση και ïρι-
σµε� νων πλευρω� ν των συµæωνιω� ν τïυ Ντε� ιτïν ïδη� γησε,
τÞσï τï 1996 Þσï και τï 1997, στην επανειληµµε� νη αναστï-
λη� της âïη� θειας, κυρÝως για να επιδιωøθεÝ η παραπïµπη�
στη δικαιïσυ� νη των εγκληµατιω� ν πïλε� µïυ. Αντιθε� τως, η
âïη� θεια δεν εêαρτη� θηκε, σε κÀθε ενÞτητα, απÞ τις πρïÞδï-
υς πïυ ε� πρεπε να σηµειωθïυ� ν κατÀ τις ïικïνïµικε� ς
µεταρρυθµÝσεις.

4.2. Ùσïν αæïρÀ τα σøε� δια, πραγµατïπïιη� θηκαν ελÀøιστα
υπε� ρ της πρïσε� γγισης µεταêυ� των ενïτη� των. Στïν εν λÞγω
τïµε� α, âασικη� παρε� µâαση η� ταν η εγκατÀσταση τηλεæωνι-
κω� ν συνδε� σεων (4.46). Ãρισµε� να σøε� δια επισκευη� ς κατïι-
κιω� ν ε� δωσαν επÝσης αæïρµη� για περιïρισµε� νες εµπïρικε� ς
συναλλαγε� ς µεταêυ� των ενïτη� των, κυρÝως στην Posavina.

ΣερÀγεâï

4.3. Ã ρυθµÞς κινητïπïÝησης των 65 εκατ. ECU πïυ
øïρη� γησε η Γ∆ ΙΑ στï ΣερÀγεâï τï 1996 και τï 1997
εêακïλïυθïυ� σε να εÝναι εêαιρετικÀ âραδυ� ς και εÝøε επιæε� -
ρει ελÀøιστα απïτελε� σµατα στα τε� λη τïυ 1997. ΒασικïÝ
λÞγïι εÝναι ïι δυσøε� ρειες πïυ συνÀντησε η Επιτρïπη� στην
καθιε� ρωση επïικïδïµητικïυ� διαλÞγïυ µε τις αρøε� ς τïυ
ΣερÀγεâï και τï γεγïνÞς Þτι στη Γ∆ ΙΑ εÝøε ïριστεÝ ε� νας
µÞνï διαøειριστη� ς τÞσï για τï πρÞγραµµα «η Ευρω� πη για
τï ΣερÀγεâï» Þσï και για τï πρÞγραµµα πïυ αæïρïυ� σε
την επιστρïæη� των πρïσæυ� γων. 

(44) Βλε� πε ειδικη� ε� κθεση αριθ. 2/97 σøετικÀ µε τις ενε� ργειες ανθρω-
πιστικη� ς âïη� θειας της Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης απÞ τï 1992 ε� ως
τï 1995 (ΕΕ C 143 της 12.5.1997, πλαÝσιï 2).
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Una Sana (ÃµïσπïνδÝα)

4.4. ΠαρÞλï πïυ τï εν λÞγω καντÞνι ε� øει πρïτεραιÞτητα
επειδη� εÝναι πïλυ� πιθανη� η επιστρïæη� σε αυτÞ των πρï-
σæυ� γων απÞ τα κρÀτη µε� λη της ΕΕ (45), ïι παρεµâÀσεις
παρε� µειναν, εντïυ� τïις, περιïρισµε� νες. Τïν Αυ� γïυστï τïυ
1996, ïι αρøε� ς της ÃµïσπïνδÝας υπε�âαλαν στην Επιτρïπη� ,
κατÞπιν διαâïυλευ� σεως µε τη ΓερµανÝα (46), πρÞταση
πρïγρÀµµατïς υ� ψïυς 39,5 εκατ. ECU για τï εν λÞγω
καντÞνι, αλλÀ η Επιτρïπη� ε� κρινε Þτι δεν η� ταν δυνατÞ η
πρÞταση αυτη� να µεταæραστεÝ στην πρÀêη σε πρÞγραµµα
øρηµατïδÞτησης. Στα τε� λη τïυ 1997, δεν εÝøε ακÞµα ïρι-
στεÝ κανε� να συνïλικÞ σøε� διï και δεν εÝøε πρïταθεÝ κανε� να
ïλïκληρωµε� νï πρÞγραµµα.

Brcko (Σερâικη� ∆ηµïκρατÝα)

4.5. ΜÞνï µετÀ την αναâïλη� , τï ΦεâρïυÀριï τïυ 1997,
της απÞæασης διαιτησÝας σøετικÀ µε τï µε� λλïν της πÞλης,
η κïινÞτητα των øïρηγω� ν âïη� θειας απïæÀσισε να περιλÀ-
âει τη úω� νη αυτη� µεταêυ� των πρïτεραιïτη� των της ως πρïς
την âïη� θεια για την ανασυγκρÞτηση. Στα τε� λη τïυ 1997,
εκτÞς απÞ τις ενε� ργειες ανθρωπιστικη� ς âïη� θειας πïυ υπï-
στηρÝúει η ECHO σε ïλÞκληρη την περιïøη� (2 εκατ. ECU),
δεν εÝøε υλïπïιηθεÝ ακÞµη καµÝα σηµαντικη� ενε� ργεια της
Επιτρïπη� ς. Στην πραγµατικÞτητα, ενω� εÝøαν øïρηγηθεÝ 2
εκατ. ECU για ε� να ïλïκληρωµε� νï πρÞγραµµα επαναπα-
τρισµïυ� πρïς την πÞλη Brcko τïν Νïε� µâριï τïυ 1996, στï
πλαÝσιï τïυ επαναπρïσανατïλισµïυ� τïυ ΠΒΕ, η συ� µâαση
εæαρµïγη� ς της δρÀσης αυτη� ς δεν εÝøε ακÞµα συναæθεÝ στα
τε� λη τïυ 1997.

Κρïατ Ýα

4.6. ΠαρÀ τï γεγïνÞς Þτι η Επιτρïπη� ενε� κρινε, τïν Ιïυ� λιï
τïυ 1996, ε� να πρÞγραµµα υ� ψïυς 5,29 εκατ. ECU υπε�ρ της
πÞλης Vukovar πïυ εÝøε υπïστεÝ µεγÀλες καταστρïæε� ς, η
âïη� θεια της Επιτρïπη� ς επε� æερε ελÀøιστα απïτελε� σµατα τï
1996, λÞγω της πληµµελïυ� ς πρïετïιµασÝας τïυ σøεδÝïυ,
τïυ ïπïÝïυ ï επαναπρïσανατïλισµÞς κατε�στη αναγκαÝïς
τïν Ιïυ� λιï τïυ 1997 (âλε� πε σηµεÝï ). Στα τε� λη τïυ 1997, ïι
øρηµατïδïτη� σεις για την επισκευη� διαµερισµÀτων και των
δικτυ� ων υδρïδÞτησης και ηλεκτρïδÞτησης Àρøισαν να επι-
æε� ρïυν απïτελε� σµατα.

4.7. Îνα σηµαντικÞ πρÞγραµµα ανïικïδÞµησης κατïικιω� ν
στα øωριÀ της γραµµη� ς τïυ µετω� πïυ στην Ανατïλικη�
ΣλαâïνÝα (2,7 εκατ. ECU), τï ïπïÝï ε�πρεπε να υλïπïιηθεÝ
απÞ την HCR, εÝøε παγω� σει για διÀστηµα Àνω τïυ ενÞς
ε� τïυς, κατÞπιν της κωλυσιεργÝας των αρøω� ν της ΚρïατÝας.
Και στην περÝπτωση αυτη� , η εκπÞνηση των σøεδÝων απÞ

(45) Ãι πρïâλε� ψεις της HCR σøετικÀ µε τις επιστρïæε� ς πρïσæυ� γων
για τï καντÞνι αυτÞ τï 1997, ανε� æεραν 27 000 Àτïµα, η� τïι τï
17 % των πρïâλε� ψεων για τï συ� νïλï της ÃµïσπïνδÝας.

(46) Συ� µæωνα µε την HCR, στα τε� λη τïυ 1997, 220 000 πρÞσæυγες
πïυ κατÀγïνταν απÞ τη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη âρÝσκïνταν ακÞ-
µη στη ΓερµανÝα, øωρÝς να ε� øïυν εêευ� ρει µÞνιµη λυ� ση στï
πρÞâληµα της στε� γασης.

την HCR η� ταν σε µεγÀλï âαθµÞ ανεπαρκη� ς (âλε� πε σηµεÝï
3.55). Η Ýδια η κυâε� ρνηση της ΚρïατÝας καταâÀλλει
σηµαντικη� πρïσπÀθεια ανασυγκρÞτησης στην εν λÞγω
περιïøη� και επιδιω� κει να δω� σει πρïτεραιÞτητα στην επα-
νεγκατÀσταση των κρïατικω� ν πληθυσµω� ν σε σøε� ση µε
τïυς πληθυσµïυ� ς σερâικη� ς καταγωγη� ς.

Τïµεακη� κατανïµη�

Στε� γαση και επιστρïæη� των πρïσæυ� γων

4.8. Η επιστρïæη� των πρïσæυ� γων στη ΒïσνÝα απïτελεÝ
σηµαντικη� πρïτεραιÞτητα των πρïγραµµÀτων της ΕΕ. ΥπÞ
τις περιστÀσεις αυτε� ς, η εκτÝµηση τïυ απïτελε� σµατïς των
ενεργειω� ν απïκατÀστασης των κατïικιω� ν δεν πρε� πει να
αæïρÀ µÞνï την ε� κταση και την πïιÞτητα των απïκατα-
στÀσεων, αλλÀ και την επÝδραση� τïυς στην επιστρïæη� των
πρïσæυ� γων. Η ECHO ε� στρεψε την πρïσïøη� της στïυς
εκτïπισµε� νïυς στï εσωτερικÞ της øω� ρας και στα Àτïµα τα
ïπïÝα ε� πληêε Àµεσα ï πÞλεµïς. Η ECHO επεδÝωκε µε τις
παρεµâÀσεις της να συµπληρω� νει τις παρεµâÀσεις της
Γ∆ ΙΑ.

4.9. Συ� µæωνα µε την HCR, ï αριθµÞς των πρïσæυ� γων
πïυ επε� στρεψαν η� ταν πïλυ� øαµηλÞτερïς απÞ τïν πρïâλε-
πÞµενï, τÞσï τï 1996 Þσï και τï 1997. Τï 1996, επαναπα-
τρÝστηκαν 88 000 πρÞσæυγες, ενω� στÞøïς η� ταν ï επαναπα-
τρισµÞς 200 000 ατÞµων και τï 1997 επε� στρεψαν 106 000
πρÞσæυγες, ενω� ïι πρïâλε� ψεις ανε� æεραν 200 000. Ùπως
ακριâω� ς συµâαÝνει µε τη âραδυ� τητα της διαδικασÝας
ανασυγκρÞτησης, ε� τσι και τα πïλιτικÀ πρïâλη� µατα και
πρïâλη� µατα ασæαλεÝας απÞ τα ïπïÝα πÀσøει ακÞµη η
øω� ρα δυσøεραÝνïυν σηµαντικÀ τις πρïθε� σεις επιστρïæη� ς
των πρïæυ� γων (47). ΕêÀλλïυ, αυτÞ πïυ επιâραδυ� νει επι-
πλε� ïν την ïικïνïµικη� ανÀκαµψη εÝναι τï γεγïνÞς Þτι η
επιστρïæη� των ατÞµων µε τα περισσÞτερα πρïσÞντα
παρïυσιÀúει τις περισσÞτερες δυσκïλÝες ως πρïς την ïργÀ-
νωση.

4.10. Στïν τïµε� α της στε� γασης, ïι καταστρïæε� ς υπïλïγÝ-
στηκαν σε 4 000 εκατ. USD (48). Ã πÞλεµïς πρïκÀλεσε
úηµÝες στï η� µισυ σøεδÞν των 1,3 εκατ. κατïικιω� ν, ïι ïπïÝες
η� ταν κατÀ 80 % περιïυσÝες πïυ ανη� καν σε ιδιω� τες. Ãι
øρηµατïδïτη� σεις της Επιτρïπη� ς αντιστïιøïυ� σαν στï 32 %
περÝπïυ των αναλη� ψεων υπïøρεω� σεων τïυ συνÞλïυ των
øïρηγω� ν âïη� θειας, αλλÀ µÞνï τï 8 % των πληρωµω� ν τïυς
για την περÝïδï 1996—1997.

(47) Στα τε� λη τïυ 1997, η HCR υπïλÞγιúε σε περÝπïυ 263 000 τïν
αριθµÞ των πρïσæυ� γων πïυ η� ταν ακÞµη εγκατεστηµε� νïι στα
κρÀτη µε� λη της ΕΕ (Συνïλικη� ε� κκληση για τï ε� τïς 1998¯
επιøεÝρηση επαναπατρισµïυ� και επιστρïæη� ς τïυ 1998). Στïν
αριθµÞ αυτÞ πρïστÝθενται 335 000 πρÞσæυγες πïυ ε� γιναν
δεκτïÝ σε Àλλες δηµïκρατÝες της πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝας και
800 000 εκτïπισµε� νïι στï εσωτερικÞ της ΒïσνÝας.

(48) ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα: ΠρÞγραµµα ανασυγκρÞτησης, τïµεακÀ
πρïγρÀµµατα και πρïτεραιÞτητες (ΑπρÝλιïς 1996).
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4.11. Η ανïικïδÞµηση των κατïικιω� ν âÀσει της πρω� της
δÞσης τïυ ΠΒΕ êεκÝνησε λÝγï πρïτïυ� αρøÝσει η øειµερινη�
περÝïδïς 1996/1997. ΕκεÝνη την επïøη� , η Επιτρïπη� δÝσταúε
µεταêυ� της απλη� ς πρïµη� θευσης υλικïυ� και της υλïπïÝησης
ïλïκληρωµε� νων σøεδÝων. Ãι Àλλες ενε� ργειες ανïικïδÞµη-
σης κατïικιω� ν (εκτÞς τïυ ΠΒΕ) êεκÝνησαν, σε γενικε� ς
γραµµε� ς, κατÀ τη διÀρκεια τïυ δευ� τερïυ εêαµη� νïυ τïυ
1997, πρω� τïν, λÞγω των καθυστερη� σεων κατÀ την εêε� ταση
των σøεδÝων πïυ øαρακτηρÝúïυν τις κïινïτικε� ς διαδικασÝες
(âλε� πε σηµεÝï 3.35) και, δευ� τερïν, λÞγω των δυσκïλιω� ν
πïυ αντιµετω� πισαν ïι ΜΚÃ στïν εντïπισµÞ δικαιïυ� øων
και κατïικιω� ν πïυ, αæενÞς, να ανταπïκρÝνïνται στïυς
πρïâληµατισµïυ� ς των συµæωνÝων τïυ Ντε� ιτïν σøετικÀ µε

την επιστρïæη� των πρïσæυ� γων και, αæετε�ρïυ, να εÝναι
απïδεκτε� ς απÞ τις τïπικε� ς αρøε� ς.

4.12. Στις 31 ∆εκεµâρÝïυ 1997, η Επιτρïπη� εÝøε øρηµατï-
δïτη� σει την επισκευη� 10 700 περÝπïυ ιδιωτικω� ν κατïικιω� ν,
εκ των ïπïÝων ïι 6 300 εÝøαν ïλïκληρωθεÝ, η� τïι τï 2 % τïυ
συνÞλïυ των εργασιω� ν απïκατÀστασης πïυ ε� πρεπε να
πραγµατïπïιηθïυ� ν. Για λÞγïυς απïτελεσµατικÞτητας, ïι
εργασÝες αæïρïυ� σαν συστηµατικÀ, µε� øρι την ηµερïµηνÝα
αυτη� , τις λιγÞτερï πληγεÝσες κατïικÝες γιατÝ η απïκατÀστα-
ση� τïυς η� ταν η λιγÞτερï δαπανηρη� . Στïν πÝνακα 7 ανακε-
æαλαιω� νται ïι κυ� ριες ενε� ργειες απïκατÀστασης ιδιωτικω� ν
κατïικιω� ν πïυ ανε� λαâε η Επιτρïπη� .

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Εæαρµïγη� των σøεδÝων απïκατÀστασης ιδιωτικω� ν κατïικιω� ν (1996—1997) (εêαιρïυµε�νων των κïινÞøρηστων
øω� ρων των κτιρÝων)

Îναρêη τïυ σøεδÝïυ
µεταêυ�

ΥπηρεσÝα της
Επιτρïπη� ς

ΑêÝα των σøε-
δÝων (εκατ. ECU)

ΑριθµÞς απïκα-
ταστηµε� νων κα-

τïικιω� ν στις
31.12.97

ΑριθµÞς κατïι-
κιω� ν υπÞ απïκα-

τÀσταση στις
31.12.97

ΣυνïλικÞς αριθ-
µÞς κατïικιω� ν

Ιαν. και ΙïυνÝïυ 1996 Γ∆ΙΑ — — — —
ECHO 3,2 1 785 0 1 785

Ιïυλ. και ∆εκεµ. 1996 Γ∆ΙΑ 13,2 1 410 325 1 735
ECHO 2,0 469 0 469

Ιαν. και ΙïυνÝïυ 1997 Γ∆ΙΑ 14,0 1 089 1 182 2 271
ECHO 6,6 73 840 913

Ιïυλ. και ∆εκεµ. 1997 Γ∆ΙΑ 14,4 1 422 620 2 042
ECHO 14,0 81 1 386 1 467

Συ� νïλï Γ∆ΙΑ 41,6 3 921 2 127 6 048

ECHO 25,8 2 408 2 226 4 634

Επιτρïπη� 67,4 6 329 4 353 10 682

Πηγη� : ΕλεγκτικÞ Συνε� δριï

4.13 Πïλλε� ς æïρε� ς, ïι απïκαταστÀσεις των κατïικιω� ν πïυ
πρïε�âλεπαν ïι συµâÀσεις δεν µπÞρεσαν να εκτελεστïυ� ν
πλη� ρως. Îτσι:

α) στï Gorazde (49) ε� πρεπε να απïκατασταθïυ� ν 400
κατïικÝες στï πλαÝσιï τïυ ΠΒΕ, µε συνïλικÞ κÞστïς
2,33 εκατ. ECU. Ãλïκληρω� θηκε η απïκατÀσταση µÞνï

(49) Θυ� λακïς της ÃµïσπïνδÝας στην Ανατïλικη� ΒïσνÝα.

42 κατïικιω� ν. Ãι εργασÝες πïυ αæïρïυ� σαν 334 Àλλες
κατïικÝες διακÞπηκαν, αæη� νïντας τα δυ� ï τρÝτα των
σπιτιω� ν αυτω� ν σε µη κατïικη� σιµη κατÀσταση. Τε� λïς, η
απïκατÀσταση των 24 υπÞλïιπων κατïικιω� ν δεν Àρøι-
σε. Ã ΜΚÃ πïυ η� ταν υπευ� θυνïς για τï σøε� διï κατε� âα-
λε στην κατασκευαστικη� εταιρεÝα 787 000 DM επιπλε� -
ïν, τα ïπïÝα δεν ανακτη� θηκαν πïτε� απÞ την Επιτρïπη� .
Ãι δυσøε� ρειες αυτε� ς πρïε� κυψαν παρÀ την επïπτεÝα
πïυ ασκïυ� σαν στï σøε� διï τρεις παρεµâαÝνïντες: ï
ïργανισµÞς εæïδιασµïυ� , ï ΜΚÃ πïυ η� ταν αρµÞδιïς
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για τï συντïνισµÞ των εργασιω� ν και τï γραæεÝï των
συµâïυ� λων πïυ η� ταν αρµÞδιï για την επÝâλεψη τïυ
ΠΒΕ¯

â) στην περιïøη� Bosanska Krupa (Una Sana), ε� να σøε� διï
πïυ εÝøε ανατεθεÝ στην HCR για την πλη� ρη απïκατÀ-
σταση 400 κατïικιω� ν, µετατρÀπηκε σε σøε� διï επισκευη� ς
500 ïρïæω� ν, ï δε δη� µïς δεσµευ� θηκε ενω� πιïν της HCR
να εκτελε� σει τις υπÞλïιπες εργασÝες. ΤελικÀ επισκευÀ-
στηκαν µÞνï 435 ïρïæε� ς, ï δε δη� µïς δεν τη� ρησε τις
δεσµευ� σεις πïυ εÝøε αναλÀâει, µε απïτε� λεσµα τï Σε-
πτε� µâριï τïυ 1997 τα µισÀ σπÝτια να παρε� µενïυν ακα-
τïÝκητα, διÞτι στην κατÀσταση πïυ âρÝσκïνταν η� ταν
ακατÀλληλα πρïς ïÝκηση¯

γ) στï Stolac (περιïøη� τïυ ΜïστÀρ), ε� πρεπε να απïκα-
τασταθïυ� ν 100 σπÝτια (0,9 εκατ. ECU) για τη στε� γαση
ΜïυσïυλµÀνων πρïσæυ� γων. ΑπïκαταστÀθηκαν µÞνï
66 σπÝτια και τα 20 περÝπïυ απÞ αυτÀ κατïικïυ� νταν τï
Σεπτε�µâριï τïυ 1997. ΠρÀγµατι, η αντÝθεση των Κρïα-
τω� ν στην επανεγκατÀσταση των πρïσæυ� γων η� ταν ε� ντï-
νη και δυ� ï απÞ τα απïκαταστηµε� να σπÝτια απïτε� λεσαν
αντικεÝµενï εµπρησµïυ� ¯

δ) στην Ανατïλικη� ΣλαâïνÝα, τïν Ãκτω� âριï τïυ 1996 η
HCR ε� λαâε 2,7 εκατ. ECU για την ανïικïδÞµηση 600
κατïικιω� ν σε δυ� ï πρÞτυπα øωριÀ πïυ âρÝσκïνται στην
γραµµη� τïυ µετω� πïυ (Antunovac και Ernestinovo). Τï
Σεπτε� µâριï τïυ 1997, καµÝα κατïικÝα δεν εÝøε απïκα-
τασταθεÝ και ïι κρïατικε� ς αρøε� ς εÝøαν εγκρÝνει µÞνï 20
æακε� λïυς. ΜÞλις τïν Ãκτω� âριï τïυ 1997 η HCR ενη-
µε� ρωσε την Επιτρïπη� σøετικÀ µε τις δυσκïλÝες πïυ
αντιµετω� πιúε και πρÞτεινε να µειωθεÝ σε 325 ï αριθµÞς
των κατïικιω� ν πïυ ε� πρεπε να απïκατασταθïυ� ν. Τα
πïσÀ πïυ εÝøαν απïδεσµευθεÝ για τï λÞγï αυτÞ θα
øïρηγïυ� νταν για την απïκατÀσταση δηµÞσιων κτιρÝων
(σøïλεÝων, κε� ντρων υγεÝας, κλπ.).

4.14. ΑπÞ τα 56,6 εκατ. ECU πïυ κινητïπïÝησε η Επιτρï-
πη� για τις κατïικÝες (âλε� πε πÝνακα 7) πρε� πει τελικÀ να
επωæεληθïυ� ν περÝπïυ 10 000 πρÞσæυγες, ïι ïπïÝïι ε� øïυν
τυ� øει υπïδïøη� ς στα κρÀτη µε� λη της ΕΕ, καθω� ς και 37 500
Àλλïι δικαιïυ� øïι, κυρÝως εκτïπισµε� νïι. Στα τε� λη τïυ 1997,
τï Συνε� δριï εκτιµïυ� σε Þτι ï αριθµÞς των ατÞµων πïυ
εÝøαν επανεγκατασταθεÝ κατ’ αυτÞ τïν τρÞπï, ανερøÞταν
σε 5 000 πρÞσæυγες και σε 22 500 εκτïπισµε� νïυς. Τï 1996,
καθω� ς η Επιτρïπη� δεν εÝøε καθïρÝσει κανε� να πρÞγραµµα
στε� γασης πïυ να δÝνει πρïτεραιÞτητα στïυς πρÞσæυγες, τη
µεγÀλη πλειïνÞτητα των δικαιïυ� øων των ενεργειω� ν απïκα-
τÀστασης απïτελïυ� σαν ïι εκτïπισµε� νïι στï εσωτερικÞ της
øω� ρας. Στη συνε� øεια, και για τα περισσÞτερα απÞ τα
σøε�δια πïυ øρηµατïδïτη� θηκαν τï 1997, η Επιτρïπη� επε-
δÝωêε τï 50 % των δικαιïυ� øων ïικïγενειω� ν να εÝναι πρÞ-
σæυγες απÞ κÀπïιï κρÀτïς µε� λïς της ΕΕ, øωρÝς ωστÞσï να
περιλαµâÀνει συστηµατικÀ τïν Þρï αυτÞ στις συµâÀσεις
εæαρµïγη� ς των σøεδÝων. Η Επιτρïπη� περιïρÝστηκε στï

50 % για να µην διακινδυνευ� σει να υπïδαυλÝσει την πικρÝα
τïυ πληθυσµïυ� πïυ παρε� µεινε στη ΒïσνÝα κατÀ τη διÀρ-
κεια τïυ πïλε� µïυ.

4.15. Τï ερω� τηµα πïυ ετÝθετï η� ταν πïιïι πρÞσæυγες ε� πρε-
πε να επωæεληθïυ� ν απÞ τα σøε� δια ανασυγκρÞτησης της
Επιτρïπη� ς. Πρïâλε� πïνταν δυ� ï λυ� σεις:

α) να αναληæθïυ� ν εργασÝες µÞνï για τïυς πρÞσæυγες πïυ
εÝøαν εντïπιστεÝ εκ των πρïτε� ρων και η� ταν απïæασι-
σµε� νïι να επιστρε� ψïυν, µε την πρïυMπÞθεση να διαθε� -
τïυν κατïικÝα¯

â) να πραγµατïπïιηθïυ� ν εργασÝες απïκατÀστασης στις
περιïøε� ς πïυ απïτελïυ� ν πιθανÞ µε� ρïς επανεγκατÀστα-
σης των πρïσæυ� γων και ïι κατïικÝες να διατεθïυ� ν στις
ïικïγε� νειες πïυ εÝøαν η� δη επιστρε� ψει στη ΒïσνÝα, ε� τσι
ω� στε να παρïτρυνθïυ� ν να επιστρε� ψïυν Þσες εÝøαν
παραµεÝνει στις øω� ρες υπïδïøη� ς.

ΤελικÀ, η� ταν δυ� σκïλï να εæαρµïστεÝ η πρω� τη πρïσε� γγιση,
λÞγω τïυ øρÞνïυ πïυ απαιτεÝ ï εντïπισµÞς των πρï-
σæυ� γων στα κρÀτη µε� λη. ΩστÞσï, στη δευ� τερη πρïσε� γγιση,
πïυ εæαρµÞστηκε ευρε� ως, δεν εÝναι δυνατÞ να εêακριâωθεÝ
κατÀ πÞσï η απïκατÀσταση απïτε� λεσε την αιτÝα της επι-
στρïæη� ς των πρïσæυ� γων.

4.16. ∆εδïµε� νïυ τïυ σηµαντικÞτατïυ αριθµïυ� των ανα-
γκαÝων απïκαταστÀσεων και των περιïρισµε� νων διαθε� σι-
µων πÞρων, ï αριθµÞς των απïκαταστηµε� νων κατïικιω� ν
θα η� ταν µεγαλυ� τερïς, αν τα κεæÀλαια εÝøαν διατεθεÝ, κατÀ
πρïτεραιÞτητα, στα πλε� ïν µειïνεκτïυ� ντα Àτïµα, πïυ εÝøαν
γενικω� ς παραµεÝνει στη ΒïσνÝα κατÀ τη διÀρκεια τïυ
πïλε� µïυ. Θα ε� πρεπε λïιπÞν ïι δωρεÀν ενισøυ� σεις να εÝøαν
συνδυαστεÝ µε ε� να µηøανισµÞ επιδïτïυ� µενων δανεÝων για
τα πλε� ïν ευνïïυ� µενα Àτïµα, πïυ εÝναι συνη� θως ïι πρÞ-
σæυγες.

4.17. Η πïλιτικη� στïν τïµε� α αυτÞ παρε� µεινε αρκετÀ ασα-
æη� ς. ΜÞλις τïν Ãκτω� âριï τïυ 1997 τελειïπïιη� θηκε ε� να
συ� στηµα πιστω� σεων σε συνεργασÝα µε τïν Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW). ΕêÀλλïυ, παρÞλï πïυ για τα
σøε� δια πïυ η Επιτρïπη� εÝøε αναθε� σει στην HCR η επιλïγη�
των δικαιïυ� øων εêαρτη� θηκε απÞ κïινωνικÀ και ïικïνïµικÀ
κριτη� ρια (50), τα Ýδια αυτÀ κριτη� ρια δεν εæαρµÞστηκαν, σε
γενικε� ς γραµµε� ς, για τις συµâÀσεις πïυ συνη� ψε απευθεÝας
η Επιτρïπη� µε τïυς ΜΚÃ, ε� τσι ω� στε ïι Þρïι επιλïγη� ς των
δικαιïυ� øων να διαæε� ρïυν κατÀ πïλυ� απÞ ΜΚÃ σε ΜΚÃ.

4.18. Τα σøε�δια επε� æεραν τελικÀ λιγÞτερα απïτελε� σµατα
απÞ Þσα υπïδηλω� νει ï αριθµÞς των επισκευω� ν, γιατÝ πïλ-
λÀ απÞ τα σπÝτια πïυ απïκαταστÀθηκαν δεν κατïικη� θη-
καν. Îτσι, για παρÀδειγµα, για τï σøε� διï τïυ 1996 στην
Una Sana, τï 40 % των απïκαταστηµε� νων σπιτιω� ν παρε� µε-
ναν ακατïÝκητα τïν Αυ� γïυστï τïυ 1997. ΑυτÞ ïæειλÞταν
συøνÀ στï γεγïνÞς Þτι ïι εργασÝες δεν εÝøαν αναληæθεÝ στï

(50) Ãικïγε� νειες πïυ περιλαµâÀνïυν τïυλÀøιστïν ε� ναν Àτïµï µε
ειδικε� ς ανÀγκες η� Àτïµï ηλικÝας Àνω των 65 ετω� ν¯ ετη� σιï
εισÞδηµα κατω� τερï των 25 DM.
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πλαÝσιï των σøεδÝων πïυ περιλÀµâαναν επÝσης κïινωνικÀ
ε� ργα υπïδïµη� ς, την υδρïδÞτηση και την ηλεκτρïδÞτηση,
καθω� ς επÝσης και τη δηµιïυργÝα θε�σεων απασøÞλησης. 

4.19. Τα περισσÞτερα απÞ τα σøε� δια πïυ αæïρïυ� σαν την
απïκατÀσταση πïλυκατïικιω� ν περιïρÝστηκαν στην επι-
σκευη� των ïρïæω� ν, των υÀλινων επιæανειω� ν και των
κïινÞøρηστων øω� ρων των κτιρÝων. Στα τε� λη τïυ ∆εκεµ-
âρÝïυ 1997, περÝπïυ 6 270 διαµερÝσµατα, εκ των ïπïÝων τï
75 % στï ΣερÀγεâï, εÝøαν επισκευαστεÝ âÀσει των
πρïυMπïλïγισµω� ν τïυ 1996 και τïυ 1997. Ãι δικαιïυ� øïι
η� ταν κυρÝως Àτïµα πïυ κατïικïυ� σαν η� δη στα σøετικÀ
διαµερÝσµατα. Ενω� στη ΒïσνÝα η επισκευη� των ιδιωτικω� ν
øω� ρων των κτιρÝων εÝøε µÞλις αρøÝσει στα τε� λη τïυ 1997,
λÞγω δυσøερειω� ν σøετικω� ν µε τη θε�σπιση των δικαιωµÀτων
ιδιïκτησÝας, στï Vukovar, ïι επισκευε� ς κÀλυψαν αντιθε� -
τως τη συνïλικη� απïκατÀσταση δυ� ï κτιρÝων πïυ απαρτÝ-
úïνταν συνïλικÀ απÞ 142 επιµε� ρïυς διαµερÝσµατα, τα
ïπïÝα ε� πρεπε να εÝøαν τελειω� σει στα τε� λη τïυ 1997 (κÞσ-
τïς: 3,4 εκατ. ECU). Στï Vukovar, η πρïσæυγη� σε επιτρï-
πη� Ýσης εκπρïσω� πισης αρµÞδια για τη διÀθεση κατïικιω� ν,
øρηµατïδïτïυ� µενη απÞ την Επιτρïπη� , απïτε� λεσε αêιÞλïγï
µε� σï απïσαæη� νισης.

ΕκπαÝδευση

4.20. Ãι συγκρïυ� σεις πρïκÀλεσαν σïâαρε� ς úηµÝες η�
κατε� στρεψαν τα µισÀ απÞ τα σøïλεÝα, αλλÀ κανε� νας τακτι-
κÞς πρïυMπïλïγισµÞς δεν ε� øει øïρηγηθεÝ για την εκπαÝδευ-
ση απÞ τï 1991—1992 και µετÀ. Τα σøïλεÝα πïυ συνε� øισαν
να λειτïυργïυ� ν ε� πασøαν απÞ ε� λλειψη καθηγητω� ν, υλικïυ�
και σøïλικω� ν ειδω� ν. Τï 1996—1997, ïι αναλη� ψεις υπïøρε-
ω� σεων και ïι πληρωµε� ς της Επιτρïπη� ς αντιπρïσω� πευαν
αντιστïÝøως τï 29 και τï 21 % των αναλη� ψεων υπïøρεω� -
σων και των πληρωµω� ν τïυ συνÞλïυ των øïρηγω� ν âïη� θει-
ας. 

4.21 Στï πλαÝσιï τïυ ΠΒΕ, øïρηγη� θηκαν στïν τïµε� α της
εκπαÝδευσης 2 εκατ. ECU για την πρïµη� θευση των σøïλεÝ-
ων µε ε� πιπλα. Τï πρÞγραµµα αυτÞ κÀλυψε τï 20 % περÝ-
πïυ των αναγκω� ν των δηµïτικω� ν σøïλεÝων της Ãµïσπïν-
δÝας. ∆εδïµε� νïυ Þτι η πρïµη� θεια των επÝπλων εκτελε� στηκε
απÞ τïπικη� επιøεÝρηση, τï πρÞγραµµα αυτÞ στη� ριêε την
ανÀκαµψη της ïικïνïµÝας της øω� ρας. ΩστÞσï, η πïιÞτητα
των επÝπλων η� ταν µε� τρια και τα κριτη� ρια πïυ εæαρµÞστη-
καν για τïν καθïρισµÞ των δικαιïυ� øων σøïλεÝων στερïυ� -
νταν διαæÀνειας. Τα κεæÀλαια της Γ∆ ΙΑ θα εÝøαν δαπα-
νηθεÝ µε σωστÞτερï τρÞπï αν εÝøαν διατεθεÝ, κατÀ πρïτε-
ραιÞτητα, στα σøïλεÝα πïυ απïκαταστÀθηκαν απÞ την
ECHO και των ïπïÝων η επιλïγη� η� ταν αιτιïλïγηµε� νη.

4.22. Τα αναληæθε� ντα απÞ την ECHO σøε� δια απïκατÀ-
στασης σøïλεÝων επε� æεραν ε� να αρκετÀ σαæε� ς απïτε� λεσµα,
εæÞσïν στα τε� λη τïυ 1997 εκατÞ περÝπïυ σøïλεÝα εÝøαν
απïκατασταθεÝ στï πλαÝσιï των πρïγραµµÀτων τïυ 1996

και τïυ 1997. ΩστÞσï, πïλλÀ σøïλεÝα εêακïλïυθïυ� σαν να
αντιµετωπÝúïυν πρÞâληµα ε� λλειψης καθηγητω� ν και υλικïυ�
κατÀ τï øρÞνï αυτÞ. Καθω� ς τα πρïâλη� µατα αυτÀ εκæευ� -
γïυν τïυ πεδÝïυ δρÀσης της ECHO, θα η� ταν επιθυµητη� η
παρïøη� τεøνικη� ς âïη� θειας για τη στη� ριêη και τη
µεταρρυ� θµιση τïυ σøïλικïυ� συστη� µατïς απÞ τη Γ∆ ΙΑ.

ΥγεÝα

4.23. ΑνÀλïγα µε τις περιïøε� ς, τï πïσïστÞ των υπïδïµω� ν
στïν τïµε�α της υγεÝας πïυ επλη� γησαν Àµεσα απÞ τïν
πÞλεµï κυµαÝνεται ανÀµεσα στï 35 και 50 %, ενω� ïι
υπηρεσÝες ε� øασαν περÝπïυ τï η� µισυ τïυ ανθρω� πινïυ δυνα-
µικïυ� τïυς. Η ανεπÀρκεια æαρµÀκων και âασικω� ν πρïµη-
θειω� ν απïτελïυ� σε ακÞµα απειλη� στα τε� λη τïυ 1997. Τï
1996—1997, ïι αναλη� ψεις υπïøρεω� σεων και ïι πληρωµε� ς
της Επιτρïπη� ς υπε� ρ τïυ τïµε� α αυτïυ� ανη� λθαν αντιστïÝøως
στï 15 και τï 20 % της âïη� θειας πïυ παρε� øει τï συ� νïλï
των øρηµατïδïτω� ν. 

4.24. ΠαρÀ την εµπειρÝα πïυ απε� κτησε απÞ τις
µεταρρυθµÝσεις τïυ τïµε� α της υγεÝας στην Κεντρικη� και
Ανατïλικη� Ευρω� πη, η Επιτρïπη� ανε� λαâε λÝγα σøε� δια στïν
τïµε� α αυτÞ στη ΒïσνÝα. Ãι øαµηλε� ς øρηµατïδïτη� σεις ïæεÝ-
λïνται εν µε� ρει στï γεγïνÞς Þτι η Γ∆ ΙΑ θε� λησε να
συνεργαστεÝ µε τï ïµïσπïνδιακÞ ΥπïυργεÝï ΥγεÝας, τïυ
ïπïÝïυ η απïδïτικÞτητα υπïσκÀπτεται απÞ εσωτερικε� ς
διαµÀøες εθνïτικη� ς æυ� σεως. Τï 1996, øïρηγη� θηκε πïσÞ
υ� ψïυς 6 εκατ. ECU για την αγïρÀ ιατρικïυ� εêïπλισµïυ�
και ασθενïæÞρων στï πλαÝσιï τïυ ΠΒΕ, αλλÀ τï υπïυρ-
γεÝï κατÀρτισε τïυς καταλÞγïυς διανïµη� ς øωρÝς να ε� øει
πρïηγïυµε� νως συµâïυλευτεÝ τα νïσïκïµεÝα και τις κλινι-
κε� ς. Îτσι, ïρισµε� να απÞ τα εµπïρευ� µατα πïυ παραδÞθη-
καν δεν η� ταν κατÀλληλα για να καλυ� ψïυν τις τïπικε� ς
ανÀγκες (51). ΕêÀλλïυ, ïι διαæωνÝες στïυς κÞλπïυς τïυ
υπïυργεÝïυ ïδη� γησαν στην παρατεταµε� νη εναπÞθεση των
εêïπλισµω� ν σε απïθη� κες στï ΣερÀγεâï. Στα τε� λη τïυ
ΜαρτÝïυ 1997, εêïπλισµïÝ αêÝας περÝπïυ 2,5 εκατ. ECU
παρε� µεναν ακÞµη στις απïθη� κες τïυ ΣερÀγεâï, παρÞλï
πïυ η διανïµη� τïυς εÝøε êεκινη� σει τï ∆εκε� µâριï τïυ 1996.
Τï υπïυργεÝï δεν η� ταν σε θε� ση να πρïσκïµÝσει στην
Επιτρïπη� τïν πλη� ρη κατÀλïγï των διανïµω� ν. Ùπως και
για τïν τïµε� α της εκπαÝδευσης, λαµâανïµε� νης υπÞψη της
εµπειρÝας πïυ απε� κτησε η ECHO στïν τïµε� α της υγεÝας
κατÀ τη διÀρκεια τïυ πïλε� µïυ, ï συντïνισµÞς µεταêυ� των
υπηρεσιω� ν της Επιτρïπη� ς θα η� ταν øρη� σιµïς, ιδÝως για τη
διïøε� τευση τïυ υλικïυ� πρïς τις υγειïνïµικε� ς εγκαταστÀ-
σεις πïυ εÝøε απïκαταστη� σει η ECHO.

4.25. Στï πλαÝσιï ενÞς σøεδÝïυ (2 εκατ. ECU), øρηµατïδï-
τïυ� µενïυ απÞ τα υπïλειµµατικÀ κεæÀλαια τïυ ΠΒΕ, η
Επιτρïπη� ε� πρεπε να εêïπλÝσει ε� να εργαστη� ριï για τïν
πïιïτικÞ ε� λεγøï των æαρµÀκων. Καθω� ς τï υπïυργεÝï øρη-
σιµïπïιïυ� σε υπεκæυγε� ς σøετικÀ µε την τïπïθεσÝα τïυ
εργαστηρÝïυ (σε κρïατικη� η� σε µïυσïυλµανικη� úω� νη),

(51) ΠïλλÀ ασθενïæÞρα διατε� θηκαν, για παρÀδειγµα, σε νïσïκï-
µεÝα πïυ δεν τα εÝøαν ανÀγκη.
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øρειÀστηκε ε� να ε� τïς για να ληæθεÝ η απÞæαση εγκατÀστα-
σης. 

4.26. Η âïη� θεια της ECHO εÝøε σηµαντικη� επÝδραση,
διαµε�σïυ ενÞς ευρεÝας κλÝµακας πρïγρÀµµατïς απïκατÀ-
στασης 70 περÝπïυ τïπικω� ν ιατρικω� ν κε� ντρων. ΠαρÞλα
αυτÀ, η κατÀσταση τïυ συστη� µατïς υγεÝας συνεøÝúει να
εÝναι επισæαλη� ς και η µεταρρυ� θµιση� τïυ εÝναι απαραÝτητη.
Στην πραγµατικÞτητα, τï κυ� ριï µε� ρïς των δαπανω� ν τïυ
εêακïλïυθεÝ να καλυ� πτεται απÞ την ανθρωπιστικη� âïη� -
θεια, τïµε� ας στïν ïπïÝï η ECHO παραµε� νει ï σηµαντικÞ-
τερïς øïρηγÞς âïη� θειας. Ã σωστÞς συντïνισµÞς των υπη-
ρεσιω� ν της Επιτρïπη� ς θα εÝøε επιτρε� ψει στη Γ∆ ΙΑ να
αναλÀâει δρÀσεις τεøνικη� ς âïη� θειας, πρïκειµε� νïυ να
συµâÀλει στη µεταρρυ� θµιση τïυ τïµε� α υγεÝας.

Ενε� ργεια (ηλεκτρισµÞς και æωταε� ριï)

4.27. Τï η� µισυ των ικανω� ν για παραγωγη� ηλεκτρικïυ�
ρευ� µατïς εγκαταστÀσεων και τï 60 % των γραµµω� ν µετÀ-
δïσης υπε� στησαν âλÀâες κατÀ τη διÀρκεια τïυ πïλε� µïυ,
ενω� καταστρÀæηκε µεγÀλï µε� ρïς τïυ δικτυ� ïυ διανïµη� ς.
ΕπÝσης, υπε� στησαν æθïρε� ς ïι αγωγïÝ αερÝïυ και στï ΣερÀ-
γεâï πραγµατïπïιη� θηκαν 54 000 αυθαÝρετες και επικÝνδυ-
νες συνδε� σεις æωταερÝïυ. Τï 1996—1997, ïι αναλη� ψεις
υπïøρεω� σεων και ïι πληρωµε� ς της Επιτρïπη� ς αντιπρïσω� -
πευαν αντιστïÝøως τï 22 και 13 % τïυ συνÞλïυ των ενι-
σøυ� σεων των øρηµατïδïτω� ν.

4.28. Ã τïµε� ας της ενε� ργειας απïτελεÝ τï πιï σηµαντικÞ
τµη� µα τïυ ΠΒΕ, αλλÀ η απïδïτικÞτητÀ τïυ µειω� θηκε
αισθητÀ, διÞτι η Επιτρïπη� αρκε� στηκε στην παρïøη� εêï-
πλισµω� ν και ανταλλακτικω� ν øωρÝς να εêακριâω� σει αν Þ-
ντως τïπïθετη� θηκαν. ΚατÀ τη διÀρκεια των επιτÞπïυ επι-
σκε�ψεων επισηµÀνθηκαν διÀæïρες ανεπÀρκειες:

α) καθω� ς ïι τïπικε� ς εταιρεÝες ηλεκτρισµïυ� δεν διε� θεταν
τïυς απαραÝτητïυς πÞρïυς, ïρισµε� νïι εêïπλισµïÝ δεν
øρησιµïπïιη� θηκαν. Îτσι, διατε�θηκαν 0,9 εκατ. ECU για
την απïκατÀσταση µετασøηµατιστω� ν και γραµµω� ν
υψηλη� ς τÀσης, µε σκïπÞ την εêυπηρε� τηση 10 000 Àτï-
µων στην περιïøη� της Turbe στην κεντρικη� ΒïσνÝα, ïι
εêïπλισµïÝ Þµως δεν εγκαταστÀθηκαν, ενω� η παρïøη�
ηλεκτρικïυ� ρευ� µατïς στïυς κατïÝκïυς µÞλις πïυ επαρ-
κïυ� σε για τï æωτισµÞ¯

â) ïι πρïµη� θειες εêïπλισµïυ� εÝøαν σπανÝως ενταøθεÝ σε
σøε� δια απïκατÀστασης των δικτυ� ων και ïι παραδÞσεις
συøνÀ πραγµατïπïιη� θηκαν καθυστερηµε� να η� øωρÝς να
ε� øïυν ενηµερωθεÝ ïι δικαιïυ� øες αρøε� ς. Îτσι, η κυ� ρια
συ� µâαση πïυ συνη� æθη υπε� ρ τïυ τïµε� α τïυ ηλεκτρι-
σµïυ� (4,9 εκατ. ECU), η ïπïÝα υπïγρÀæηκε τï Σεπτε� µ-
âριï τïυ 1996, πρïε� âλεπε Þτι ïι παραδÞσεις θα ε� ληγαν
τï ∆εκε� µâριï τïυ 1996 [âλε� πε σηµεÝï η)]. ΚατÀ τï
øρÞνï αυτÞ, εÝøε παραδïθεÝ µÞνï τï 20 % των πρïµη-
θειω� ν. Η παρÀδïση� τïυς ïλïκληρω� θηκε µÞλις τïν Ιïυ� -
νιï τïυ 1997. Στï τïµε� α τïυ æωταερÝïυ, ïι καθυστερη� -
σεις στην πρïµη� θευση των σωλη� νων (0,265 εκατ. ECU)
για την απïκατÀσταση τïυ δικτυ� ïυ τïυ ΣερÀγεâï ïδη� -

γησαν στην εγκατÀσταση αγωγω� ν πïυ πρïε� ρøïνταν
απÞ Àλλες πηγε� ς¯

γ) η Επιτρïπη� εναπÞθεσε στη µε�ριµνα της κεντρικη� ς εται-
ρεÝας ηλεκτρισµïυ� τïν πρïσδιïρισµÞ των πρïδιαγρα-
æω� ν των εêïπλισµω� ν πïυ ε� πρεπε να παρασøεθïυ� ν στα
τïπικÀ υπïκαταστη� µατÀ της. ΩστÞσï, εæÞσïν δεν εÝøε
πρïηγηθεÝ σωστη� συνεννÞηση µε τα υπïκαταστη� µατα,
παρÞλï πïυ αυτÀ η� ταν αρµÞδια για τις επισκευε� ς,
ïρισµε� να ε� λαâαν τελικÀ µÞνï ε� να µε� ρïς των εêïπλι-
σµω� ν πïυ εÝøαν ανÀγκη¯

δ) παρÞλï πïυ συνη� ψε συ� µâαση µε ε� να συ� µâïυλï (âλε� πε
σηµεÝï 3.52), η Επιτρïπη� δεν διενε� ργησε συστηµατικη�
παρακïλïυ� θηση των εêïπλισµω� ν πïυ παραδÞθηκαν
και δεν διε� θετε, τïν ΑπρÝλιï τïυ 1997, καµÝα κατÀστα-
ση απïγραæη� ς των εêïπλισµω� ν πïυ Þντως εγκαταστÀ-
θηκαν.

4.29. Στïν τïµε� α της ενε� ργειας, τα απïτελε� σµατα τïυ
ΠΒΕ παραµε�νïυν δυσανÀλïγα:

α) τï ΠΒΕ συνε� âαλε στην απïκατÀσταση ενÞς ελÀøιστïυ
επιπε� δïυ παραγωγη� ς ηλεκτρικïυ� ρευ� µατïς για τï µïυ-
σïυλµανικÞ θυ� λακï τïυ Gorazde. ΠαραδÞθηκαν ε� êι
µετασøηµατιστε� ς αλλÀ, τïν ΑπρÝλιï τïυ 1997, øρειÀúï-
νταν ακÞµη Àλλïι 40 για να ικανïπïιηθïυ� ν ïι τρε� øïυ-
σες ανÀγκες¯

â) παραδÞθηκαν εêïπλισµïÝ και ανταλλακτικÀ για την
επισκευη� των γεννητριω� ν στïυς δυ� ï σηµαντικÞτερïυς
θερµïηλεκτρικïυ� ς σταθµïυ� ς της ÃµïσπïνδÝας στις
πÞλεις Kakanj και Τïυ� úλα (2,2 εκατ. ECU). Η συµâïλη�
τïυ ΠΒΕ ανερøÞταν στï 12 % περÝπïυ της συνïλικη� ς
øρηµατïδÞτησης. ΩστÞσï, στην περÝπτωση της Τïυ� úλα,
τï µε� γεθïς και η παλαιÞτητα τïυ σταθµïυ� θε� τïυν τï
ερω� τηµα της ïικïνïµικη� ς αιτιïλÞγησης των επενδυ� σε-
ων, και για τï λÞγï αυτÞ η ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα αρνη� -
θηκε να συµµετÀσøει στï σøε� διï¯

γ) τï 1996, τï ΠΒΕ συνε� âαλε κατÀ 25 % περÝπïυ στις
øρηµατïδÞτησεις τïυ συνÞλïυ των øïρηγω� ν âïη� θειας
για τα ανθρακωρυøεÝα πïυ τρïæïδïτïυ� ν τïυς σταθ-
µïυ� ς παραγωγη� ς ηλεκτρικïυ� ρευ� µατïς, συντελω� ντας
κατ’ αυτÞ τïν τρÞπï στην ανÀκαµψη της παραγωγη� ς.
Îτσι, κατÀ την περÝïδï ∆εκεµâρÝïυ 1996 — ΜαρτÝïυ
1997, η παραγωγη� λιγνÝτη της εταιρεÝας ïρυøεÝων της
Τïυ� úλα αυêη� θηκε απÞ 133 000 τÞνïυς σε 193 000 τÞνï-
υς τï µη� να (η� τïι αυ� êηση κατÀ 45 %)¯

δ) øïρηγη� θηκε âïη� θεια για την απïκατÀσταση τïυ δι-
κτυ� ïυ διανïµη� ς æωταερÝïυ σε 4 000 νïικïκυριÀ στη
συνïικÝα Novi Grad στï ΣερÀγεâï. Τï σøε� διï αυτÞ
περιλÀµâανε την πρïµη� θεια µετρητω� ν, ïι ïπïÝïι εÝναι
απαραÝτητïι για να καθÝσταται δυνατη� η τιµïλÞγηση
της κατανÀλωσης και η ïικïνïµικη� âιωσιµÞτητα τïυ
διανïµε�α. ΩστÞσï, τï σøε� διï διε� θεσε επÝσης δωρεÀν
4 000 κïυúÝνες και 4 000 θερµαντικÀ σω� µατα (0,9 εκατ.
ECU), ενω� η ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα εÝøε υπïλïγÝσει Þτι
τα περισσÞτερα νïικïκυριÀ θα µπïρïυ� σαν να τα απï-
κτη� σïυν µε δικÀ τïυς µε�σα.
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4.30. ΕκτÞς τïυ πλαισÝïυ τïυ ΠΒΕ και εêαιρïυµε� νων των
παρεµâÀσεων της ECHO, τα απïτελε� σµατα των ενισøυ� σε-
ων της Επιτρïπη� ς εêακïλïυθïυ� ν να εÝναι περιïρισµε� να
στïν τïµε� α της ενε� ργειας. ΠαρÞλï πïυ τï ∆εκε� µâριï τïυ
1996 εÝøαν αναληæθεÝ υπïøρεω� σεις για 13,5 εκατ. ECU
(κïνδυ� λιï Β7-541) στïν τïµε� α τïυ ηλεκτρισµïυ� , η διαδικα-
σÝα πρÞσκλησης υπïâïλη� ς πρïσæïρω� ν Àρøισε µÞλις τïν
Νïε� µâριï τïυ 1997, λÞγω τïυ µεγε� θïυς τïυ σøεδÝïυ, της
âραδυ� τητας της Επιτρïπη� ς και των δυσøερειω� ν πïυ
παρïυσÝαúε η συναλλαγη� µε τρεις διαæïρετικε� ς εταιρεÝες
διανïµη� ς (52). Τα 7 εκατ. ECU, πïυ πρïστε� θηκαν στï Ýδιï
σøε�διï απÞ τα επαναøïρηγηθε� ντα κεæÀλαια τïυ ΠΒΕ τïν
Νïε� µâριï τïυ 1996, δεν εÝøαν κινητïπïιηθεÝ επÝσης. Îτσι,
στα τε� λη τïυ 1997, δεν εÝøε αρøÝσει να εκτελεÝται κανε� να
τµη� µα τïυ πρïγρÀµµατïς τïυ 1997. 

4.31. Ùσïν αæïρÀ τï πρÞγραµµα των 13,5 εκατ. ECU, η
απÞæαση της Επιτρïπη� ς να øïρηγη� σει 4,5 εκατ. ECU σε
καθεµÝα απÞ τις τρεις «Elektropriverda» δεν ανταπïκρÝνε-
ται στις διατÀêεις τïυ παραρτη� µατïς 9 των συµæωνιω� ν τïυ
Ντε� ιτïν. Στην πραγµατικÞτητα, αυτε� ς εÝøαν πρïâλε� ψει την
επανε� νωση των δηµÞσιων επιøειρη� σεων διανïµη� ς, ïι ïπïÝ-
ες, Þσïν αæïρÀ τïυς τïµεÝς τïυ ηλεκτρισµïυ� , τïυ υ� δατïς,
των µεταæïρω� ν και των επικïινωνιω� ν, εÝøαν διασπαστεÝ
ανÀµεσα στις τρεις εθνïτικε� ς ïµÀδες. ΛÞγω της αντÝθεσης
των τïπικω� ν αρøω� ν, η κïινÞτητα των øïρηγω� ν âïη� θειας
δεν µπÞρεσε να θε� σει σε εæαρµïγη� τï παρÀρτηµα αυτÞ
παρÀ µÞνï âαθµιαÝα. Για τï πρÞγραµµα αυτÞ, ενω� ïι
øïρηγïÝ âïη� θειας εÝøαν απïæασÝσει, τïν Νïε� µâριï τïυ
1996, να πραγµατïπïιη� σïυν στρατηγικη� µελε� τη τïυ τïµε�α,
η µελε� τη Àρøισε µÞλις τïν Ãκτω� âριï τïυ 1997. Η µελε� τη
αυτη� εÝναι ιδιαÝτερα σηµαντικη� για την ανασυγκρÞτηση,
γιατÝ πρε� πει να σøηµατιστεÝ σαæη� ς εικÞνα για τις αλλαγε� ς
πïυ επη� λθαν κατÀ την µεταπïλεµικη� περÝïδï στη διαµÞρ-
æωση της úη� τησης, πριν να αναληæθïυ� ν νε� ες επενδυ� σεις.

Μεταæïρε� ς

ΓενικÀ στïιøε Ýα

4.32. Τïν ΙανïυÀριï τïυ 1996, τï 28 % τïυ κυ� ριïυ ïδικïυ�
δικτυ� ïυ απαιτïυ� σε Àµεση απïκατÀσταση. ΚαµÝα απÞ τις
δε� κα γε�æυρες µεταêυ� της ΒïσνÝας και της ΚρïατÝας δεν
η� ταν κατÀλληλη για να øρησιµïπïιεÝται, 70 δε Àλλες
σηµαντικε� ς γε� æυρες στï εσωτερικÞ της øω� ρας εÝøαν υπï-
στεÝ σïâαρε� ς úηµÝες η� εÝøαν καταστραæεÝ. Τα δηµÞσια
µε� σα µεταæïρÀς λειτïυργïυ� σαν µετÀ δυσκïλÝας και στï
αερïδρÞµιï τïυ ΣερÀγεâï δεν εκτελïυ� νταν πτη� σεις της
πïλιτικη� ς αερïπïρÝας, λÞγω της κατÀστασης των διαδρÞ-
µων πρïσγεÝωσης και απïγεÝωσης, των κτιριακω� ν εγκατα-
στÀσεων και τïυ πυ� ργïυ ελε� γøïυ. Τï 1996—1997, ïι ανα-
λη� ψεις υπïøρεω� σεων και ïι πληρωµε� ς της Επιτρïπη� ς αντι-
πρïσω� πευαν αντιστïÝøως τï 26 και τï 15 % των αναλη� ψε-
ων υπïøρεω� σεων και των πληρωµω� ν τïυ συνÞλïυ των
øïρηγω� ν âïη� θειας.

(52) Στη ΒïσνÝα, κÀθε εθνïτικη� κïινÞτητα διαθε� τει τη δικη� της
εταιρεÝα διανïµη� ς ηλεκτρικïυ� ρευ� µατïς (Elektropriverda).

4.33. Ã τïµε� ας των µεταæïρω� ν απïτελεÝ τï δευ� τερï πÞλï,
ï ïπïÝïς εÝναι απïδε� κτης των πιστω� σεων ανασυγκρÞτησης
της Επιτρïπη� ς. Στïν τïµε� α αυτÞ, ïι ανÀγκες εÝναι µεγÀλες
και µπïρïυ� ν να απïρρïæη� σïυν σηµαντικÞ Þγκï πιστω� σε-
ων. ∆εν κατε� στη δυνατÞ να εκτιµηθεÝ η ε� µµεση επÝδραση
των εν λÞγω παρεµâÀσεων στις πρïθε� σεις των πρïσæυ� γων
για επιστρïæη� .

ΑστικÀ µε� σα µεταæïρÀς

4.34. Η πρïµη� θεια λεωæïρεÝων και η απïκατÀσταση των
γραµµω� ν τïυ τραµ στï ΣερÀγεâï απïτε� λεσαν τα πιï εµæα-
νη� συστατικÀ στïιøεÝα τïυ ΠΒΕ. Στï τε� λïς τïυ πïλε� µïυ,
στï ΣερÀγεâï, απÞ τα 300 λεωæïρεÝα πïυ κυκλïæïρïυ� σαν
τï 1991 απε� µεναν µÞνï 20 πïυ η� ταν κατÀλληλα για να
κυκλïæïρïυ� ν. Η πρïµη� θεια 33 λεωæïρεÝων στï πλαÝσιï
τïυ ΠΒΕ επε� τρεψε την επαναλειτïυργÝα, µε µειωµε� νï
ρυθµÞ, τïυ 75 % τïυ δικτυ� ïυ. ΩστÞσï, τïν ΑπρÝλιï τïυ
1997, η εταιρεÝα δηµÞσιων µε� σων µεταæïρÀς τïυ ΣερÀγεâï
ε� πασøε ακÞµη απÞ ε� λλειψη των πÞρων πïυ θα εêασæÀλι-
úαν τη λειτïυργÝα της.

Γε� æυρες

4.35. Η γε� æυρα τïυ Bosanski Samac, στïν πïταµÞ Sava
πïυ øωρÝúει την ΚρïατÝα απÞ τη ΒïσνÝα, ε�πρεπε να απï-
κατασταθεÝ στï πλαÝσιï τïυ πρïγρÀµµατïς ανασυγκρÞτη-
σης τïυ 1996 (10 εκατ. ECU). Για τη ΒïσνÝα, πρÞκειται για
σøε� διï πρïτεραιÞτητας, επειδη� η εν λÞγω γε� æυρα απïτελεÝ
úωτικÞ στïιøεÝï συ� νδεσης µεταêυ� της Βïυδαπε� στης και της
Αδριατικη� ς θÀλασσας, µε� σω της ΚρïατÝας και τïυ ΣερÀγε-
âï. Η απïæÀση øρηµατïδÞτησης εÝøε ληæθεÝ τï ∆εκε� µâριï
τïυ 1996 και ïι εργασÝες επρÞκειτï να διαρκε� σïυν 18
µη� νες. Στα τε� λη τïυ 1997, τα ε�ργα απïκατÀστασης δεν
εÝøαν êεκινη� σει. Στην πραγµατικÞτητα, ïι ενε� ργειες για την
Àρση ναρκïπεδÝων στη úω� νη αυτη� êεκÝνησαν µÞλις τïν
Αυ� γïυστï τïυ 1997 και, καθω� ς εÝøε πρïκυ� ψει διαæωνÝα
σøετικÀ µε την επιλïγη� της εταιρεÝας πïυ θα σøεδÝαúε τη
νε� α γε� æυρα, η συ� µâαση υπïγρÀæηκε µÞλις τïν Αυ� γïυστï
τïυ 1997. ΛÞγω καθυστερη� σεων, η ηµερïµηνÝα περÀτωσης
τïυ σøεδÝïυ µεταæε�ρθηκε 18 µη� νες αργÞτερα (στα τε� λη τïυ
1999). Συ� µæωνα µε ε� κθεση συµâïυ� λων τïυ ∆εκεµâρÝïυ
1997, τï κÞστïς τïυ σøεδÝïυ πρε�πει να αυêηθεÝ απÞ 10 σε
11,5 εκατ. ECU, λÞγω της διÀâρωσης πïυ υπε� στησαν τα
θεµε� λια της γε� æυρας απÞ την επïøη� πïυ καταστρÀæηκε.
Μια νε� α καθυστε� ρηση στη λη� ψη απÞæασης εκ µε� ρïυς της
Επιτρïπη� ς θα αναστεÝλει ενδεøïµε� νως για µετÀ τï ε� τïς
2000 τη λειτïυργÝα αυτïυ� τïυ ιδιαιτε� ρως σηµαντικïυ�
Àêïνα.

ÃδικÞ δÝκτυï

4.36. Τï âασικÞ σøε� διï (3 εκατ. ECU) τïυ σκε� λïυς πïυ
αæïρÀ τï ïδικÞ δÝκτυï τïυ πρïγρÀµµατïς ανασυγκρÞτη-
σης τïυ 1996, απïσκïπεÝ στην απïκατÀσταση 23 øλµ. τïυ
âïρεÝïυ διαδρÞµïυ πïυ συνδε� ει τï ανατïλικÞ µε τï δυτικÞ
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τµη� µα της Σερâικη� ς ∆ηµïκρατÝας. Τï ε� ργï αυτÞ θεωρεÝται
απÞ τις σερâικε� ς αρøε� ς Þτι ε� øει πρïτεραιÞτητα γιατÝ καθι-
στÀ δυνατη� την παρÀκαµψη της ÃµïσπïνδÝας. ΠαρÀ την
απÞæαση πïυ ελη� æθη τïν Νïε� µâριï τïυ 1996, η διαδικα-
σÝα πρÞσκλησης υπïâïλη� ς πρïσæïρω� ν για τα ε� ργα Àρøισε
µÞλις τïν Νïε� µâριï τïυ 1997.

4.37. Τï πρÞγραµµα ïδικω� ν ε�ργων τïυ 1997 (5,45 εκατ.
ECU) περιεÝøε δυ� ï ακÞµα σøε� δια πïυ αæïρïυ� σαν τη Σερ-
âικη� ∆ηµïκρατÝα. Πρω� τïν, ε� να σøε� διï υ� ψïυς 1,35 εκατ.
ECU για την απïκατÀσταση της εθνικη� ς ïδïυ� µεταêυ� τïυ
Pale και της Lukavica (53), ε� δρα της σερâικη� ς αντιπρïσω-
πεÝας στην τριανδρÝα της πρïεδρÝας τïυ κρÀτïυς της Βïσ-
νÝας-ΕρúεγïâÝνης. ΚατÞπιν, ε� να σøε� διï υ� ψïυς 1,35 εκατ.
ECU για την απïκατÀσταση µιας Àλλης εθνικη� ς ïδïυ� στα
ανατïλικÀ της Σερâικη� ς ∆ηµïκρατÝας (απÞ την Ustipraca
ε�ως τη Foca) πïυ θα επε� τρεπε την παρÀκαµψη της κυρÝας
ïδïυ� , η ïπïÝα διασøÝúει τï µïυσïυλµανικÞ θυ� λακï τïυ
Gorazde. Στα τε� λη τïυ 1997, η Επιτρïπη� εêε� ταúε τï µε� λλïν
των δυ� ï αυτω� ν σøεδÝων, των ïπïÝων η εκτε� λεση εÝøε
ανασταλεÝ.

4.38. Στï πλαÝσιï τïυ ΠΒΕ, 18 µïνÀδες στï συ� νïλï της
øω� ρας εæïδιÀστηκαν µε εêïπλισµÞ ïδικη� ς συντη� ρησης.
ΩστÞσï, ïι πρïµη� θειες αυτε� ς εêïπλισµïυ� επε� æεραν µÞνï
περιïρισµε� να απïτελε�σµατα, απÞ τη µÝα πλευρÀ επειδη� τï
ΥπïυργεÝï Μεταæïρω� ν δεν εÝøε πρïσδιïρÝσει σωστÀ τις
τεøνικε� ς πρïδιαγραæε� ς των εêïπλισµω� ν, και απÞ την Àλλη
λÞγω τïυ πïλυ� περιïρισµε� νïυ πρïυMπïλïγισµïυ� λειτïυργÝ-
ας πïυ διαθε� τïυν ïι µïνÀδες συντη� ρησης. Îτσι, για παρÀ-
δειγµα, ïι δυνατÞτητες των µηøανηµÀτων ασæαλτÞστρωσης
(πε� ντε µηøανη� µατα αêÝας 347 170 ECU) και των ïδïστρω-
τη� ρων (πε� ντε ïδïστρωτη� ρες αêÝας 332 665 ECU) δεν αντα-
πïκρÝνïνταν επαρκω� ς στïν Þγκï των επισκευαστικω� ν
εργασÝων πïυ ε� πρεπε να αναληæθïυ� ν. Επιπλε� ïν, ε� να κινη-
τÞ ïδικÞ εργαστη� ριï πïυ παραδÞθηκε στη Σερâικη� ∆ηµï-
κρατÝα (107 459 ECU) δεν εÝøε øρησιµïπïιηθεÝ µε� øρι τïν
ΑπρÝλιï τïυ 1997, επειδη� ï δικαιïυ� øïς δεν διε� θετε ïυ� τε τα
απαραÝτητα µε� σα µεταæïρÀς ïυ� τε την απαραÝτητη τεøνï-
γνωσÝα.

Πïλιτ ικη� αερïπïρÝα

4.39 Στïν τïµε� α της πïλιτικη� ς αερïπïρÝας, η Επιτρïπη�
συµµετεÝøε στην απïκατÀσταση των κτιριακω� ν εγκαταστÀ-
σεων για τïυς επιâÀτες τïυ αερïδρïµÝïυ στï ΣερÀγεâï
(6,8 εκατ. ECU), πïυ απïτελεÝ ε� να απÞ τα στïιøεÝα ενÞς
σøεδÝïυ απïκατÀστασης ïλÞκληρïυ τïυ αερïδρïµÝïυ, στï
ïπïÝï συµµετε� øïυν ïι περισσÞτερïι απÞ τïυς øïρηγïυ� ς
âïη� θειας των δυτικω� ν øωρω� ν απÞ τα µε� σα τïυ 1996 και
µετÀ.

4.40. ΠαρÀ τï γεγïνÞς Þτι η IMG υπε� âαλε εκτÝµηση τïυ
κÞστïυς τïν Νïε� µâριï τïυ 1996, ïι πρω� τες επεÝγïυσες
εργασÝες Àρøισαν µÞλις τïν Ãκτω� âριï τïυ 1997. ΛÞγω τïυ
øειµω� να, τï σηµαντικÞτερï µε� ρïς των εργασιω� ν δεν

(53) ΠρïÀστιï τïυ ΣερÀγεâï στη σερâικη� ενÞτητα.

µπÞρεσε να êεκινη� σει πριν απÞ τïν ΑπρÝλιï τïυ 1998. Για
τï σøε� διï αυτÞ, ï ανεπαρκη� ς συντïνισµÞς µεταêυ� των
øïρηγω� ν âïη� θειας δεν κατε� στησε δυνατÞ τï σøεδιασµÞ της
απïκατÀστασης τïυ αερïδρïµÝïυ ως ενιαÝας ενε� ργειας,
ενταγµε� νης στï πλαÝσιï συγøρηµατïδÞτησης.

∆ιαøεÝριση των υδÀτων και των ïικιακω� ν απïρριµµÀτων

4.41. Στα τε� λη τïυ 1995, εÝøε υπïλïγιστεÝ Þτι τï 60 % των
δικτυ� ων υδρïδÞτησης ε�πασøε απÞ διαρρïε� ς αρκετÀ σïâα-
ρε� ς ω� στε να παρεµπïδÝúïυν την κανïνικη� διανïµη� . Τα
συστη� µατα καθαρισµïυ� των υδÀτων εÝøαν υπïστεÝ µεγÀλες
æθïρε� ς και δεν πραγµατïπïιïυ� νταν πλε� ïν η απïκïµιδη�
των απïρριµµÀτων. Τï 1996—1997, ïι αναλη� ψεις υπïøρεω� -
σεων και ïι πληρωµε� ς της Επιτρïπη� ς στïν τïµε� α αυτÞ
αντιπρïσω� πευαν αντιστïÝøως τï 23 και τï 13 % των ανα-
λη� ψεων υπïøρεω� σεων και των πληρωµω� ν τïυ συνÞλïυ των
øïρηγω� ν âïη� θειας.

4.42. Τï ΠΒΕ επε� æερε ελÀøιστα απïτελε� σµατα στïν τïµε� α
της υδρïδÞτησης. Τï πρÞγραµµα πρïµη� θευσε, ωστÞσï,
εêïπλισµÞ και υλικÀ στïυς 62 απÞ τïυς 69 δη� µïυς της
ÃµïσπïνδÝας, αλλÀ η Επιτρïπη� δεν µπÞρεσε να παρε� µâει
στα σøε� δια διανïµη� ς και να εγγυηθεÝ Þτι ïι παραδÞσεις
πραγµατïπïιη� θηκαν Þπως εÝøε πρïâλεæθεÝ. Στην πραγµα-
τικÞτητα, η διανïµη� των πρïµηθειω� ν πραγµατïπïιη� θηκε εν
µε� ρει âÀσει πïλιτικω� ν διαιτησιω� ν, καθω� ς ïρισµε� νïι απÞ
τïυς κυ� ριïυς δικαιïυ� øïυς âρÝσκïνταν στην κρïατικη� úω� νη,
εκεÝ Þπïυ ïι ανÀγκες η� ταν λιγÞτερï επιτακτικε� ς. ΕêÀλλïυ,
ïι εêïπλισµïÝ πïυ παρασøε� θηκαν δεν ανταπïκρÝνïνταν
πÀντα στις τïπικε� ς ανÀγκες, γιατÝ τï τεøνïλïγικÞ τïυς
επÝπεδï η� ταν συøνÀ πïλυ� πιï πρïηγµε� νï απÞ τï επÝπεδï
της τεøνïλïγÝας τïυ υλικïυ� πïυ εøρησιµïπïιεÝτï πριν απÞ
τïν πÞλεµï. Îτσι, ïι øïρηγïÝ âïη� θειας πρïµη� θευσαν
συ� γøρïνα µηøανη� µατα ανÝøνευσης διαρρïω� ν, των ïπïÝων ï
αριθµÞς êεπερνïυ� σε κατÀ πïλυ� τις ανÀγκες της ΒïσνÝας,
µε απïτε� λεσµα πïλλÀ απÞ αυτÀ να παραµε� νïυν αøρησιµï-
πïÝητα. Τε� λïς, ïι πÞρïι των τïπικω� ν εταιρειω� ν υδρïδÞτη-
σης συøνÀ δεν επαρκïυ� σαν για την εγκατÀσταση η� τη
øρησιµïπïÝηση των εêïπλισµω� ν πïυ εÝøαν λÀâει και η� ταν
απαραÝτητη η αναδιÀρθρωση� τïυς για τη σωστη� διεêαγωγη�
των πρïγραµµÀτων απïκατÀστασης και συντη� ρησης.

4.43. ΕκτÞς τïυ πλαισÝïυ τïυ ΠΒΕ και εêαιρïυµε� νης της
âïη� θειας ανθρωπιστικη� ς æυ� σεως (6 εκατ. ECU), ïι ενι-
σøυ� σεις της ΕΕ για την ανασυγκρÞτηση (20,6 εκατ. ECU)
âελτÝωσαν ελÀøιστα την υδρïδÞτηση, διÞτι δÞθηκε πρïτε-
ραιÞτητα στï σøεδιασµÞ και την πρïετïιµασÝα των πρï-
σκλη� σεων υπïâïλη� ς πρïσæïρω� ν για σøε� δια, των ïπïÝων η
εµâε� λεια υπερε� âαινε τï πλαÝσιï των απïκαταστÀσεων
ε� κτακτης ανÀγκης. ΚατÀ τη διÀρκεια της περιÞδïυ αυτη� ς,
σε ïρισµε� νες περιïøε� ς, Þπως στï ΣερÀγεâï, η σταδιακη�
æθïρÀ τïυ δικτυ� ïυ διανïµη� ς συνεøÝστηκε και τï πïσïστÞ
των απωλειω� ν ανη� λθε µερικε� ς æïρε� ς σε 70 %. ΩστÞσï, εÝøε
η� δη αρøÝσει να τÝθεται µια γερη� âÀση για τις παρεµâÀσεις
πïυ ε� πρεπε να γÝνïυν τï 1998.

4.44. Στïν τïµε� α της διαøεÝρισης των απïρριµµÀτων, ïυ� τε
η Επιτρïπη� ïυ� τε ïι Àλλïι øïρηγïÝ âïη� θειας ανε� λαâαν
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δρÀσεις ιδιαÝτερης σπïυδαιÞτητας και σïâαρïÝ κÝνδυνïι
απειλïυ� ν τη δηµÞσια υγεÝα. Îνας øω� ρïς υγειïνïµικη� ς
ταæη� ς απïρριµµÀτων, øρηµατïδïτïυ� µενïς απÞ την ECHO
στï καντÞνι της Una-Sana (0,7 εκατ. ECU), Àρøισε να
κατασκευÀúεται øωρÝς να ε� øïυν πρïηγηθεÝ διαâïυλευ� σεις
µε τις τïπικε� ς αρøε� ς¯ καθω� ς δε δεν η� ταν σωστÀ διαµïρæω-
µε� νïς, δεν øρησιµïπïιη� θηκε. ΛÞγω αυτω� ν των συµâÀσεων
ανÀληψης ενεργειω� ν, πïυ δεν εÝναι επαρκω� ς πρïσαρµï-
σµε� νες στα σøε� δια απïκατÀστασης, η ECHO αντιµετωπÝúει
δυσκïλÝες στï να απαιτη� σει απÞ τïυς ΜΚÃ να λÀâïυν τα
διïρθωτικÀ µε� τρα πïυ επιâÀλλïυν ïι περιστÀσεις. Για τï
ΣερÀγεâï, µια αêιïλÞγηση των αναγκω� ν øρηµατïδïτη� θηκε
κατÀ τη διÀρκεια τïυ πρω� τïυ τριµη� νïυ τïυ 1997. Îπρεπε
να επακïλïυθη� σει η πρïµη� θεια εêïπλισµω� ν τï ∆εκε� µâριï
τïυ 1997.

ΤηλεπικïινωνÝες

4.45. Μια µελε� τη πïυ διεêη� γαγε τï 1996 η ΕΤΑΑ εκτÝµησε
Þτι η συνïλικη� αêÝα των καταστρïæω� ν πïυ πρïκÀλεσε ï
πÞλεµïς στïν τïµε� α των τηλεπικïινωνιω� ν ανερøÞταν σε
176 εκατ. ECU (54). Στïν εν λÞγω τïµε�α, ïι øïρηγïÝ âïη� θει-
ας δεν σηµεÝωσαν καµÝα πρÞïδï τï 1996, λÞγω των αντι-
κρïυÞµενων συµæερÞντων των δυ� ï ενïτη� των. Τï 1996-
1997, ïι αναλη� ψεις υπïøρεω� σεων και ïι πληρωµε� ς της
Επιτρïπη� ς αντιπρïσω� πευαν αντιστïÝøως τï 33 και τï 16 %
της διεθνïυ� ς âïη� θειας. ΩστÞσï, ïι πραγµατικε� ς αναλη� ψεις
υπïøρεω� σεων των øïρηγω� ν âïη� θειας ανη� λθαν µÞνï στï
17 % (30 εκατ. ECU) των πρïâλε� ψεων πïυ εÝøαν γÝνει για
την εν λÞγω περÝïδï.

4.46. Τï Σεπτε� µâριï τïυ 1997, σηµειω� θηκε ωστÞσï σηµα-
ντικη� πρÞïδïς µε την απïκατÀσταση των τηλεæωνικω� ν
συνδε� σεων µεταêυ� των ïντïτη� των (αλλÀ µε πïλυ� περιïρι-
σµε� νη δυναµικÞτητα 30 γραµµω� ν, ïι ïπïÝες εÝøαν κïρεσθεÝ
στα τε� λη τïυ 1997), øÀρη στην κινητïπïÝηση 4,7 εκατ. ECU
απÞ τις πιστω� σεις τïυ 1996. Ã στÞøïς αυ� êησης των συνδε� -
σεων µεταêυ� των ενïτη� των, ε� τσι ω� στε να æθÀσïυν τις 90
γραµµε� ς, δεν µπÞρεσε να επιτευøθεÝ πριν απÞ τα τε� λη τïυ
1997, λÞγω των πρïâληµÀτων ασæÀλειας στη Σερâικη�
∆ηµïκρατÝα.

4.47. Ãι ενισøυ� σεις πïυ εÝøαν øïρηγηθεÝ στην ÃµïσπïνδÝα
(4 εκατ. ECU) âÀσει τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� τïυ 1996 για την
απïκατÀσταση τïυ τηλεæωνικïυ� δικτυ� ïυ στις úω� νες επι-
στρïæη� ς των πρïσæυ� γων, δεν εÝøαν ακÞµη κινητïπïιηθεÝ
στα τε� λη τïυ 1997. Η ÃµïσπïνδÝα πρïε� âαλε αντιδρÀσεις
γιατÝ δεν η� ταν ικανïπïιηµε� νη απÞ τïν τρÞπï µε τïν ïπïÝï
εÝøαν απïκατασταθεÝ ïι συνδε� σεις µεταêυ� των δυ� ï ενïτη� -
των.

4.48. Ãι πρÞïδïι πïυ σηµειω� θηκαν στην απïκατÀσταση
των τηλεæωνικω� ν συνδε� σεων µεταêυ� των ενïτη� των εÝναι εν
µε� ρει απïτε� λεσµα της πïλυ� ισøυρη� ς πïλιτικη� ς πÝεσης πïυ
Àσκησε η Επιτρïπη� και, εν συνεøεÝα, ïι Àλλïι øïρηγïÝ
âïη� θειας. Η πÝεση αυτη� , πïυ ε� ρøεται σε αντÝθεση µε τη
στÀση πïυ υιïθετη� θηκε σε Àλλïυς τïµεÝς, κατε� στησε δυνα-

(54) 220 εκατ. USD

τÞ να καταλη� êïυν ïι τρεις υπηρεσÝες τηλεπικïινωνιω� ν στην
υπïγραæη� «ΜνηµïνÝïυ âασικη� ς συµæωνÝας», τï ïπïÝï
πρε�πει να απïτελεÝ πρÞδρïµï ενιαÝïυ νÞµïυ σøετικÀ µε τις
τηλεπικïινωνÝες. ΕêÀλλïυ, ïι τρεις εταιρεÝες συµµετε� øïυν
σε κïινÞ πρÞγραµµα κατÀρτισης, øρηµατïδïτïυ� µενï απÞ
την Επιτρïπη� (0,7 εκατ. ECU), τï ïπïÝï êεκÝνησε τï
Σεπτε� µâριï τïυ 1997.

ΓεωργÝα

4.49. Πρïπïλεµικω� ς, τï 40 % τïυ πληθυσµïυ� της ΒïσνÝ-
ας-ΕρúεγïâÝνης η� ταν πλη� ρως η� εν µε� ρει εêαρτηµε� νï απÞ τη
γεωργÝα. Η συ� ρραêη κατε� στρεψε τï 80 % περÝπïυ των
µηøανικω� ν εêïπλισµω� ν και τï 70 % τïυ úωικïυ� κεæαλαÝ-
ïυ (55). Στïν τïµε� α αυτÞ, η συνεισæïρÀ των øρηµατïδïτω� ν
(συµπεριλαµâανïµε� νης της Επιτρïπη� ς) παρε� µεινε ωστÞσï
πενιøρη� (56) και η γεωργÝα δεν συµπεριλη� æθηκε στα ïλï-
κληρωµε� να πρïγρÀµµατα. Îτσι, κατÀ την περÝïδï
1996—1997, ïι αναλη� ψεις υπïøρεω� σεων και ïι πληρωµε� ς
της Επιτρïπη� ς ανη� λθαν αντιστïÝøως στï 24 και τï 20 %
των αναλη� ψεων υπïøρεω� σεων και των πληρωµω� ν τïυ
συνÞλïυ των øïρηγω� ν âïη� θειας.

4.50. Συ� µæωνα µε τις εκθε� σεις τïυ γραæεÝïυ επïπτεÝας
πïυ διÞρισε η Επιτρïπη� , στï πλαÝσιï τïυ ΠΒΕ παραδÞθη-
καν:

α) 1 300 καλλιεργητικε� ς µηøανε� ς (57) στις τρεις περιïøε� ς
της ÃµïσπïνδÝας (4,6 εκατ. ECU)¯

â) λιπÀσµατα και úιúανιïκτÞνα για τις δυ� ï ενÞτητες (2,1
εκατ. ECU)¯

γ) εêïπλισµïÝ για τï γαλακτïκïµικÞ τïµε� α της Ãµïσπïν-
δÝας (0,4 εκατ. ECU).

4.51. Ãι διανïµε� ς πραγµατïπïιη� θηκαν µε µεγÀλη καθυ-
στε� ρηση και δεν η� ταν δυνατÞ να επιæε�ρïυν απïτελε� σµατα
τï 1996. Στη συνε� øεια, σηµαντικÞ µε� ρïς των πρïϊÞντων
απïδεÝøθηκε ακατÀλληλï για τις τïπικε� ς συνθη� κες, γεγï-
νÞς πïυ µεÝωσε τη øρησιµÞτητÀ τïυς. Îτσι, ï µικρÞς τυ� πïς
των καλλιεργητικω� ν µηøανω� ν (5—7 kW) δεν η� ταν αρκετÀ
ισøυρÞς για τα ïρεινÀ εδÀæη των δυ� ï απÞ τις τρεις περιæε� -
ρειες: Gorazde και ΜïστÀρ. ΑπÞ την Àλλη πλευρÀ, η
øωρητικÞτητα των περισσÞτερων ψυκτικω� ν συσκευω� ν
γÀλακτïς υπερε� âαινε κατÀ πïλυ� τις δυνατÞτητες παραγω-
γη� ς των γεωργικω� ν εκµεταλλευ� σεων της περιïøη� ς. Τε� λïς,
στη âασικη� δικαιïυ� øï περιæε� ρεια (Τïυ� úλα), πωλη� θηκαν
λιπÀσµατα και úιúανιïκτÞνα πïυ ε� πρεπε να διαµενηθïυ� ν

(55) Πηγη� : ΠρÞγραµµα ανασυγκρÞτησης της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης:
πρïγρÀµµατα και τïµεακε� ς πρïτεραιÞτητες. Îγγραæï πïυ
κατÀρτισε η ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα και η Ευρωπαϊκη� Επιτρïπη�
τïν ΑπρÝλιï τïυ 1997.

(56) Ãι αναλη� ψεις υπïøρεω� σεων των øρηµατïδïτω� ν στïν τïµε� α
αυτÞ τï 1996—1997 ανη� λθαν µÞνï στï 53 % των πρïâλε� ψε-
ων.

(57) Η âïη� θεια αυτη� αντιστïιøïυ� σε στï 5 % περÝπïυ των εθνικω� ν
αναγκω� ν για τε� τïιïυ εÝδïυς εêïπλισµÞ. Στï Ýδιï πλαÝσιï, η
ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα øρηµατïδÞτησε τï 7,5 % των αναγκω� ν.
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δωρεÀν στις γεωργικε� ς εκµεταλλευ� σεις, και τï πρïϊÞν των
πωλη� σεων δεν απïτε� λεσε αντικεÝµενï κανενÞς ελε� γøïυ.

4.52. ΕκτÞς απÞ τï ΠΒΕ, η âασικη� ενÝσøυση της ΕΕ
αæïρïυ� σε ε� να πρÞγραµµα εισαγωγω� ν υ� ψïυς 3 εκατ. ECU
πïυ συνïδευÞταν απÞ ε� να πρÞγραµµα τεøνικη� ς âïη� θειας
υπε�ρ των περιæερειω� ν της Una Sana (ÃµïσπïνδÝα) και της
Banja Luka (Σερâικη� ∆ηµïκρατÝα). ΠαρÞλï πïυ η πρÞτα-
ση σøεδÝïυ υπïâλη� θηκε τïν Νïε� µâριï τïυ 1996, ïι συúητη� -
σεις µε τïν ενδιαæερÞµενï ΜΚÃ ïλïκληρω� θηκαν µÞλις τï
ΜÀιï τïυ 1997 και ïι εêïπλισµïÝ, κυρÝως 60 ελκυστη� ρες
και ρυµïυλκÀ, παραδÞθηκαν στην περÝïδï απÞ µε� σα Σε-
πτεµâρÝïυ ε� ως µε� σα ÃκτωâρÝïυ 1997. Îτσι, τï υλικÞ ε� æθα-
σε πïλυ� αργÀ για τη γεωργικη� περÝïδï 1996/1997. ΩστÞσï,
η τεøνικη� âïη� θεια συγκρÞτησε ενω� σεις για τη øρησιµïπïÝη-
ση τïυ γεωργικïυ� υλικïυ� , ïι ïπïÝες συγκε� ντρωναν 440
τïπικïυ� ς γεωργïυ� ς, πρïκειµε� νïυ να καταστη� σει δυνατη� , τï
1998, την ενïικÝαση των ελκυστη� ρων και των εêαρτηµÀτων
τïυς στïυς γεωργïυ� ς.

4.53. ΚατÀ τη διÀρκεια τïυ δευτε� ρïυ εêαµη� νïυ τïυ 1997,
ïι ενε� ργειες ενισøυ� θηκαν και η Επιτρïπη� ïργÀνωσε την
εισαγωγη� 560 âïïειδω� ν στις δυ� ï περιæε� ρειες. Ãι πρω� τες
παραδÞσεις πραγµατïπïιη� θηκαν στα τε� λη τïυ Σεπτεµ-
âρÝïυ 1997. Τï ∆εκε� µâριï τïυ 1997, παραδÞθηκαν 5 000
πρÞâατα στην κεντρικη� ΒïσνÝα (600 000 ECU).

ΑνÀπτυêη τïυ ιδιωτικïυ� τïµε� α και ïικïνïµικη� ανÀκαµψη

4.54. ΠαρÀ τï πïσïστÞ ανεργÝας πïυ ανερøÞταν σε 60 %
περÝπïυ, τï ïπïÝï Þµως µετριαúÞταν απÞ την παραïικïνï-
µÝα (58), και παρÀ την ανÀγκη µετÀâασης της ïικïνïµÝας
της øω� ρας απÞ τï σïσιαλιστικÞ συ� στηµα σε ε� να συ� στηµα
ïικïνïµÝας της αγïρÀς, η Επιτρïπη� παρενε� âη ελÀøιστα
στïν τïµε� α αυτÞ και δεν καθÞρισε κατευθυντη� ριï σøε� διï
για τις µελλïντικε� ς της παρεµâÀσεις. Τï 1996—1997, ïι
αναλη� ψεις υπïøρεω� σεων και ïι πληρωµε� ς της Επιτρïπη� ς
αντιπρïσω� πευαν αντιστïÝøως τï 13 και τï 7 % των αναλη� -
ψεων υπïøρεω� σεων και των πληρωµω� ν τïυ συνÞλïυ της
διεθνïυ� ς âïη� θειας. 

4.55. Στα τε� λη τïυ 1997, ïι δυ� ï σηµαντικÞτερες ενε� ργειες
της Επιτρïπη� ς, δηλαδη� , ε� να πρÞγραµµα ïικïνïµικη� ς ανÀ-
καµψης (16,5 εκατ. ECU) και τï ΕυρωπαϊκÞ ΤαµεÝï Εγγυ-
η� σεων για τις επενδυ� σεις στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη (10,5
εκατ. ECU), µÞλις εÝøαν êεκινη� σει. Στα τε� λη τïυ 1997, τï
ταµεÝï δεν εÝøε ακÞµη øïρηγη� σει καµÝα εγγυ� ηση. Ùσïν
αæïρÀ τις εγγυη� σεις, η δηµïσιïνïµικη� τεøνικη� επιτρε� πει τη
θε� ση σε εæαρµïγη� συστηµÀτων κÀλυψης øωρÝς Àµεση κινη-
τïπïÝηση πιστω� σεων. Στην πρïκειµε� νη περÝπτωση, η Επι-

(58) «The Economist Intelligence Unit» Country report, τρÝτï
τρÝµηνï τïυ 1997.

τρïπη� θα µπïρïυ� σε να εÝøε πρïïρÝσει τα 10,5 εκατ. ECU
για συγκεκριµε� να σøε�δια, øωρÝς ωστÞσï να αρνηθεÝ τη
συµµετïøη� της στï ταµεÝï εγγυη� σεων. 

4.56. Îνα Àλλï σøε� διï αναλη� æθηκε υπε� ρ τïυ Zica Wire
Drawing Factory στï ΣερÀγεâï, τï ïπïÝï ε� λαâε επιδÞτηση
επε� νδυσης υ� ψïυς 1 εκατ. ECU. Η επιøεÝρηση αυτη� κατα-
σκευÀúει καλω� δια για την κατασκευαστικη� âιïµηøανÝα.
ΠρÞκειται για τη µÞνη παρε� µâαση της Επιτρïπη� ς υπε� ρ
µιας σηµαντικη� ς âιïµηøανικη� ς επιøεÝρησης. Αυτη� η ενε� ρ-
γεια, µε την ïπïÝα η Επιτρïπη� πρïετÝθετï να ενισøυ� σει τη
δηµιïυργÝα θε� σεων εργασÝας, παρε� µεινε µεµïνωµε� νη.

Στη� ριêη της δηµÞσιας διïÝκησης

4.57. Στïν τïµε� α της δηµÞσιας διïÝκησης, εÝναι δυ� σκïλï
για τïυς øïρηγïυ� ς âïη� θειας να πρïâαÝνïυν στις επιλïγε� ς
τïυς, λÞγω των πïλυÀριθµων νε� ων θεσµικω� ν ïργÀνων πïυ
δηµιïυργη� θηκαν σε επÝπεδï κρÀτïυς, ενïτη� των και καντï-
νιω� ν και της ανεπαρκïυ� ς, σε µεγÀλï âαθµÞ, κατÀρτισης
των παλαιω� ν Þσï και των νε� ων υπαλλη� λων. ΠαρÞλï πïυ η
âïη� θεια στïν εν λÞγω τïµε� α µπïρεÝ να καταστη� σει τïυς
εκπρïσω� πïυς των τïπικω� ν αρøω� ν ικανÞτερïυς ω� στε να
µπïρïυ� ν να συµµετε� øïυν στην εæαρµïγη� τïυ πρïγρÀµµα-
τïς ανασυγκρÞτησης, η Επιτρïπη� διε� θεσε για τï σκε� λïς
αυτÞ ε� να σøετικÀ øαµηλÞ πïσÞ, τï ïπïÝï επικεντρωνÞταν
στα θεσµικÀ Þργανα σε επÝπεδï κρÀτïυς µÀλλïν, παρÀ σε
επÝπεδï ενïτη� των και καντïνιω� ν. 

4.58. Βασικη� παρε� µâαση της Επιτρïπη� ς απïτε� λεσε η
συ� σταση µιας ΥπηρεσÝας Φïρïλïγικη� ς και Τελωνειακη� ς
Συνδρïµη� ς (CAFAO), η ïπïÝα εêαρτÀται απÞ τη Γ∆ ÌÌΙ
(âλε� πε σηµεÝï 3.23). Η εν λÞγω υπηρεσÝα Àσκησε εµæανη�
επÝδραση, µε� σω της δηµιïυργÝας της τελωνειακη� ς υπηρεσÝ-
ας της ÃµïσπïνδÝας, η ïπïÝα Àρøισε να λειτïυργεÝ τïν
ΑπρÝλιï τïυ 1996, και, εν συνεøεÝα, µε� σω της στη� ριêης πïυ
πρÞσæερε σ’ αυτη� ν. Ãι τελωνειακïÝ δασµïÝ παρε� øïυν τï
80 % περÝπïυ των δηµïσιïνïµικω� ν πÞρων της ÃµïσπïνδÝ-
ας (59). ÌωρÝς την παρε� µâαση της CAFAO, η λειτïυργÝα
της τελωνειακη� ς υπηρεσÝας θα η� ταν σøεδÞν αδυ� νατη, κυρÝ-
ως λÞγω των εθνïτικω� ν αντιπαλïτη� των. ΑπÞ τις αρøε� ς τïυ
1997, παρασøε� θηκε επÝσης âïη� θεια στην τελωνειακη� υπη-
ρεσÝα της Σερâικη� ς ∆ηµïκρατÝας. Στις δυ� ï ενÞτητες, η
CAFAO πïυ διεêÀγει ε� ρευνα σøετικÀ µε τις απÀτες, διαâÝ-
âασε στïν ανω� τατï εκπρÞσωπï æακε� λïυς υπεêαιρε� σεων
πïυ ανε� ρøïνταν σε 53 εκατ. DM τï 1997. Στις αρøε� ς τïυ
1998, ïι υπεêαιρεθε� ντες æïρïλïγικïÝ πÞρïι δεν εÝøαν ανα-
κτηθεÝ. Επιπλε� ïν, 1 150 τελωνειακïÝ υπÀλληλïι των δυ� ï
ενïτη� των συµµετε� øïυν σε πρÞγραµµα κατÀρτισης.

4.59. Η CAFAO κατÀρτισε ε� ναν πρïσωρινÞ τελωνειακÞ
νÞµï πïυ πρïâλε� πει ενιαÝï τελωνειακÞ ε� δαæïς στη Βï-
σνÝα-ΕρúεγïâÝνη, αλλÀ ï νÞµïς αυτÞς δεν ε� øει ακÞµα τεθεÝ

(59) Τï 1997, εÝøε πρïâλεæθεÝ Þτι ïι τελωνειακïÝ δασµïÝ θα παρεÝ-
øαν 500 εκατ. DM στïν πρïυMπïλïγισµÞ της ÃµïσπïνδÝας, πïυ
ανε� ρøεται συνïλικÀ σε 615 εκατ. DM.
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σε εæαρµïγη� . Η Επιτρïπη� øρηµατïδÞτησε επÝσης την
κατÀρτιση νÞµων πïυ εγκρÝθηκαν τïν Ιïυ� νιï τïυ 1997 και
πïυ αæïρïυ� ν τï εêωτερικÞ εµπÞριï και τις επενδυ� σεις.
ΕêÀλλïυ, ε� øει πρïσæε� ρει θεσµικη� στη� ριêη στην πρïσæÀτως
δηµιïυργηθεÝσα κεντρικη� τρÀπεúα (1 εκατ. ECU), καθω� ς
και στï γραæεÝï τïυ ∆ιαµεσïλαâητη� (0,75 εκατ. ECU) και
στις στατιστικε� ς υπηρεσÝες (0,1 εκατ. ECU).

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

5.1. Καθω� ς η πïλιτικη� σταθερÞτητα στα ΒαλκÀνια απïτε-
λεÝ ανησυøητικÞ úη� τηµα για την Ευρωπαϊκη� Îνωση, τï
Συµâïυ� λιï και τï Κïινïâïυ� λιï ε� øïυν τïπïθετη� σει την
Επιτρïπη� µεταêυ� των κïρυæαÝων øρηµατïδïτω� ν της διαδι-
κασÝας ανασυγκρÞτησης της πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝας, ανα-
θε� τïντÀς της την κινητïπïÝηση 1 000 εκατ. ECU για την
περÝïδï 1996—1999. Στï πïσÞ αυτÞ πρïστÝθεται η âïη� θεια
ανθρωπιστικη� ς æυ� σεως, πïυ απïæασÝúεται ετησÝως απÞ
την αρµÞδια για τïν πρïυMπïλïγισµÞ αρøη� , τï πïσÞ της
ïπïÝας ανη� λθε σε 315 εκατ. ECU απÞ τις αρøε� ς τïυ 1996
µε� øρι τα τε� λη τïυ 1997.

5.2. ΑπÞ τï ∆εκε� µâριï τïυ 1995, Þταν υπïγρÀæηκαν ïι
ειρηνευτικε� ς συµæωνÝες, η Επιτρïπη� υπïγρÀµµισε τη σηµα-
σÝα της ταøεÝας δρÀσης ανασυγκρÞτησης πïυ θα εÝναι
συντïνισµε� νη µε τις ενισøυ� σεις των Àλλων øρηµατïδïτω� ν,
πρïκειµε� νïυ να στηρÝêει τη θε�σπιση νε� ων θεσµω� ν πïυ θα
ευνïïυ� ν τη συµæιλÝωση µεταêυ� των τριω� ν εθνïτικω� ν κïινï-
τη� των της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης (âλε� πε υπïσηµεÝωση (15)).
Συνε� στησε λïιπÞν την διÀθεση επαρκω� ν πÞρων απÞ κÀθε
øïρηγÞ âïη� θειας στïυς τïµεÝς πïυ ανταπïκρÝνïνται περισ-
σÞτερï στην εµπειρÝα και στις ικανÞτητες καθενÞς απÞ
αυτïυ� ς.

5.3. ΠαρÞλï πïυ στï πïλιτικÞ επÝπεδï ïι ενισøυ� σεις της
Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης απïæασÝστηκαν σε πïλυ� συ� ντïµï
øρïνικÞ διÀστηµα ως ανταπÞκριση σε µια κατÀσταση
ε� κτακτης ανÀγκης, η κινητïπïÝηση� τïυς αυτη� καθεαυτη�
πρïσκρïυ� ει σε σειρÀ εµπïδÝων τεøνικη� ς και διïικητικη� ς
ïργÀνωσης, πïυ ïι περισσÞτερïι απÞ τïυς Àλλïυς øïρη-
γïυ� ς âïη� θειας αντιµετωπÝúïυν σε µικρÞτερï âαθµÞ. Îτσι,
στα τε� λη τïυ 1997, ï ρυθµÞς κινητïπïÝησης των ενισøυ� σε-
ων της Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης παραµε� νει âραδυ� ς (âλε� πε
σηµεÝï 3.30), τï úη� τηµα της επιστρïæη� ς των πρïσæυ� γων
πïυ æιλïêενïυ� νται σε πïλλÀ κρÀτη µε� λη εêακïλïυθεÝ να
τÝθεται κατÀ τρÞπï κÀθε Àλλï παρÀ ικανïπïιητικÞ για τα
κρÀτη αυτÀ (âλε� πε σηµεÝï 3.8) και, εκτÞς απÞ σπÀνιες
εêαιρε� σεις, ïι παρεµâÀσεις της Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης παρα-
µε� νïυν ελÀøιστα εµæανεÝς (âλε� πε σηµεÝï 4.34). ΕêÀλλïυ,
λÞγω των διαδïøικω� ν διακïπω� ν πïυ πρïγρÀµµατïς ενισ-
øυ� σεων υπε� ρ της Σερâικη� ς ∆ηµïκρατÝας, ïι καθυστερη� σεις
εæαρµïγη� ς τïυ πρïγρÀµµατïς ανασυγκρÞτησης εÝναι ιδιαÝ-
τερα ε� ντïνες στην εν λÞγω ενÞτητα (âλε� πε σηµεÝα 1.3 και
4.1).

5.4. ΠαρÀ τις δηλω� σεις πρÞθεσης πïυ δεν αæη� νïυν καµÝα
αµæιâïλÝα (âλε� πε σηµεÝα 3.1 και 3.3), η Επιτρïπη� δεν

κατÀæερε να επαναδιαθε� σει επαρκε� ς ανθρω� πινï δυναµικÞ
υπε� ρ της ανασυγκρÞτησης στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα,
τÞσï στις κεντρικε� ς υπηρεσÝες της Þσï και επιτÞπïυ, στις
περιïøε� ς πρïς ανασυγκρÞτηση (âλε� πε σηµεÝα 3.13 και
3.14). Στïν τïµε� α αυτÞ, επωæελη� θηκε ελÀøιστα απÞ την
εµπειρÝα πïυ απε� κτησε στï ΜïστÀρ και η ïπïÝα εÝøε
καταδεÝêει, µερικïυ� ς µη� νες πριν, τη σηµασÝα της επιτÞπïυ
διÀθεσης ενÞς εêειδικευµε� νïυ και επαρκïυ� ς σε αριθµÞ
πρïσωπικïυ� (60). ΕêÀλλïυ, η Γ∆ ΙΑ επωæελη� θηκε ελÀøιστα
Þøι µÞνï απÞ τις εµπειρÝες της ECHO, µε την ïπïÝα
διατη� ρησε µια επιæυλακτικη� συνεργασÝα (âλε� πε σηµεÝα 3.8
και 3.11), αλλÀ και απÞ τις εργασÝες πïυ διεêη� γαγε η
∆ιεθνη� ς ÃµÀδα ∆ιαøεÝρισης (IMG) απÞ τï 1993 στη Βïσ-
νÝα-ΕρúεγïâÝνη µε την πρïïπτικη� της ανασυγκρÞτησης
(âλε� πε σηµεÝï 3.34). ΕπÝσης, ï επιτÞπïυ συντïνισµÞς µε
τïν ανω� τατï εκπρÞσωπï (ÃΗΡ) παρε�µεινε τÞσï περιïρι-
σµε� νïς ω� στε, στην πρÀêη, η Ευρωπαϊκη� Îνωση να µην
µπïρε� σει να καταλÀâει τη θε� ση πïυ θα αντιστïιøïυ� σε στïν
Þγκï των κεæαλαÝων τα ïπïÝα εÝøε απïæασÝσει να κινητï-
πïιη� σει (âλε� πε σηµεÝï 3.18).

5.5. Η Επιτρïπη� δεν εκπÞνησε πρακτικÞ και κλιµακωµε� νï
τïµεακÞ σøε� διï εæαρµïγη� ς, κατÀλληλï να εγγυηθεÝ την
ε� ναρêη εæαρµïγη� ς συντïνισµε� νων ενεργειω� ν, συ� µæωνα µε
τïυς Àêïνες πρïτεραιÞτητας πïυ υπαγïρευ� ει η εµπειρÝα
πïυ εÝøαν απïκτη� σει στï παρελθÞν ïι υπηρεσÝες της (âλε�πε
σηµεÝï 3.3). Με τïν τρÞπï αυτÞ, ïι κινητïπïιηθεÝσες ενι-
σøυ� σεις διασκïρπÝστηκαν, øωρÝς ωστÞσï να ανε� λθïυν σε
πïσÞ ικανÞ να επιæε� ρει σηµαντικÀ τïµεακÀ απïτελε� σµατα
(âλε� πε σηµεÝï 3.4). Îνα τε� τïιï σøε� διï θα ε� πρεπε ιδÝως να
αντανακλÀ τη σπïυδαιÞτητα πïυ απïδÝδεται στï úη� τηµα
της επιστρïæη� ς των πρïσæυ� γων. ΑπÞ την Àπïψη αυτη� , θα
η� ταν επιθυµητη� µια πιï συγκεκριµε� νη συνεργασÝα των
υπηρεσιω� ν της Επιτρïπη� ς µε τις υπηρεσÝες των κρατω� ν
µελω� ν, µε τις αντιπρïσωπεÝες της HCR σε κÀθε øω� ρα και
µε τις δηµïτικε� ς αρøε� ς των úωνω� ν τις ïπïÝες αæïρÀ η
επιστρïæη� των πρïσæυ� γων.

5.6. Η ανεπαρκη� ς πρïετïιµασÝα τïυ πρïγρÀµµατïς âασι-
κω� ν ενισøυ� σεων (πρïµη� θειες), η Àγνïια των αδυναµιω� ν
πïυ εµæανÝúïυν ïι αρøε� ς της ÃµïσπïνδÝας της ΒïσνÝας-
ΕρúεγïâÝνης και της Σερâικη� ς ∆ηµïκρατÝας, καθω� ς επÝσης
και τï γεγïνÞς Þτι η Επιτρïπη� ανε� θεσε εσπευσµε� να την
εæαρµïγη� τïυ πρïγρÀµµατïς σε ïργανισµïυ� ς εæïδιασµïυ�
πïυ δεν η� ταν σε θε� ση να εêακριâω� νïυν, επιτÞπïυ, τï
âÀσιµï των διανïµω� ν στïυς δικαιïυ� øïυς, ïδη� γησαν στη
διακïπη� τïυ, τïν Νïε�µâριï τïυ 1996, και στη µετατρïπη�
τïυ σε συµâατικÀ σøε� δια (âλε� πε σηµεÝï 3.5), µε απïτε� λε-
σµα να υπÀρêïυν νε� ες καθυστερη� σεις εæαρµïγη� ς. Ùσïν
αæïρÀ τα Àλλα σøε� δια,τï γεγïνÞς Þτι ïι υæιστÀµενïι κανï-
νισµïÝ δεν εÝναι πρïσαρµïσµε� νïι στην πραγµατικη� κατÀ-
σταση και ï øρÞνïς πïυ απαιτη� θηκε για την ε� γκριση των

(60) Βλε� πε ειδικη� ε� κθεση αριθ. 2/96 σøετικÀ µε τïυς λïγαριασµïυ� ς
τïυ ∆ιïικητη� και της διïÝκησης τïυ ΜïστÀρ απÞ την ΕΕ,
σηµεÝα 92 και 93, ΕΕ C 287, της 30.9.1996.
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âασικω� ν κανïνισµω� ν πïυ θα επε� τρεπαν την κινητïπïÝηση
νε� ων κïνδυλÝων τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� (âλε� πε παρÀρτηµα 1,
σηµεÝï 3) δεν η� ταν ïι µÞνες αιτÝες των καθυστερη� σεων.
Îτσι, η διïικητικη� âραδυ� τητα των εσωτερικω� ν διαδικασιω� ν
λη� ψης απïæÀσεων της Επιτρïπη� ς εÝναι απαρÀδεκτη σε
καταστÀσεις ε� κτακτης ανÀγκης, ïι δε υπηρεσÝες της Επι-
τρïπη� ς δεν πρïσε� æυγαν συστηµατικÀ στις διαδικασÝες των
ενεργειω� ν ε� κτακτης ανÀγκης, ενω� ïι συνη� θεις διαδικασÝες
πïυ ακïλïυθïυ� νται για τη στη� ριêη της ïικïνïµικη� ς ανα-
διÀρθρωσης εÝναι κÀθε Àλλï παρÀ πρÞσæïρες για τις
ενε� ργειες ανασυγκρÞτησης (âλε� πε σηµεÝα 3.33-3.35).

5.7. Η πρïσæυγη� στην HCR για την εæαρµïγη� των σøε-
δÝων ανïικïδÞµησης κατïικιω� ν δεν εÝναι πïλυ� ικανïπïιητι-
κη� (âλε� πε σηµεÝï 3.55). Η πρïσæυγη� αυτη� συνεπÀγεται
επιπλε� ïν καθυστερη� σεις κατÀ την εêε� ταση, øωρÝς ωστÞσï
να εγγυÀται την καλυ� τερη εæαρµïγη� των σøεδÝων απÞ τïυς
ΜΚÃ, στïυς ïπïÝïυς η HCR αναθε� τει µε υπεργïλαâÝα τα
ε� ργα. ΠρÀγµατι, ï τρÞπïς πïυ ακïλïυθεÝ η HCR για την
εæαρµïγη� των σøεδÝων, καθω� ς και ïι ατε� λειες των διαδικα-
σιω� ν της για την απÞδïση λïγαριασµω� ν εµπïδÝúïυν την
Επιτρïπη� να εêακïλïυθεÝ να τηρεÝ υπÞ ε� λεγøï τις ενε� ργει-
ες. Στα πλαÝσια αυτÀ, αν η øρηµατïδÞτηση της HCR απÞ
την Επιτρïπη� πρε� πει να θεωρηθεÝ αναπÞæευκτη, θα η� ταν
διïικητικω� ς πιï απïτελεσµατικÞ να πραγµατïπïιεÝται
συνïλικη� συνεισæïρÀ στην πρÞσκληση πρïς καταâïλη�
κεæαλαÝων, γιατÝ τα επιτυγøανÞµενα απïτελε� σµατα δεν θα
η� ταν διαæïρετικÀ. Στην πραγµατικÞτητα, ï ειδικÞς ε� λεγøïς
πïυ úη� τησε η Επιτρïπη� εÝναι Àνευ ïυσÝας, λÞγω τïυ Þτι ïι
øρηµατïδïτη� σεις της HCR εÝναι ανταλλÀêιµες (61).

5.8. Ã αριθµÞς των πρïσæυ� γων πïυ επε� στρεψαν η� ταν
πïλυ� πιï øαµηλÞς απÞ αυτÞν πïυ εÝøε πρïâλεæθεÝ, τÞσï τï
1996 Þσï και τï 1997 (âλε� πε σηµεÝï 4.9). Στα πλαÝσια αυτÀ,
ïι πïλιτικε� ς διακρÝσεων πïυ ακïλïυθïυ� ν ενÝïτε ïι τïπικε� ς
αρøε� ς, ïι Àσøηµες συνθη� κες ασæÀλειας (âλε� πε σηµεÝï 4.9)
και ïι τρÞπïι εκτε� λεσης των εργασιω� ν απïκατÀστασης των
κατïικιω� ν και των ε� ργων υπïδïµη� ς (âλε� πε σηµεÝï 4.11)
απïτε� λεσαν πïλυ� σïâαρÀ εµπÞδια. Στα τε� λη τïυ 1997,
εÝøαν απïκατασταθεÝ απÞ την Επιτρïπη� ïι κατïικÝες 6 300
περÝπïυ πρïσæυ� γων και εκτïπισµε� νων, απïτε� λεσµα πïλυ�
µε� τριï (âλε� πε σηµεÝï 4.12). ΣυøνÀ, ïι απïκαταστηµε� νες
κατïικÝες παρε� µειναν ακατïÝκητες, διÞτι ïι εργασÝες δεν
εÝøαν αναληæθεÝ στï πλαÝσιï των σøεδÝων πïυ περιλÀµâα-
ναν επÝσης τα κïινωνικÀ ε� ργα υπïδïµη� ς, την υδρïδÞτηση
και την ηλεκτρïδÞτηση, καθω� ς και τη δηµιïυργÝα θε� σεων
απασøÞλησης (âλε� πε σηµεÝï 3.11).

5.9. Στïυς τïµεÝς της υγεÝας και της εκπαÝδευσης τï απï-
τε� λεσµα των ενισøυ� σεων της ECHO η� ταν αρκετÀ εµæανε� ς.
Αντιθε� τως, η Γ∆ ΙΑ δεν κινητïπïÝησε στïυς τïµεÝς αυτïυ� ς
την αναγκαÝα âïη� θεια για τις ενε� ργειες στη� ριêης της

(61) Βλε� πε ετη� σια ε� κθεση για τï ïικïνïµικÞ ε� τïς 1995 (ΕΕ C 340
της 12.11.1996, σηµεÝα 11.39 και 11.40).

ευ� ρυθµης λειτïυργÝας των διïικητικω� ν αρøω� ν πïυ η� ταν
αρµÞδιες για τη διαøεÝριση� τïυς. Επιπλε� ïν, ïι δρÀσεις της
ECHO και της Γ∆ ΙΑ η� ταν ελÀøιστα συντïνισµε� νες (âλε� πε
σηµεÝα 4.21 και 4.26). Στïν τïµε� α της ενε� ργειας δεν ε� γινε
ïρθη� παρακïλïυ� θηση των πρïµηθειω� ν τïυ ΠΒΕ (âλε� πε
σηµεÝï 4.28) και η απïτελεσµατικÞτητα των ενισøυ� σεων
παρε� µεινε δυσανÀλïγη. Στïν τïµε� α των µεταæïρω� ν, εκτÞς
απÞ τις αισθητε� ς âελτιω� σεις στην κυκλïæïρÝα των λεωæï-
ρεÝων και τïυ τραµ της πÞλης τïυ ΣερÀγεâï (âλε� πε σηµεÝï
4.34), ïι ενε� ργειες στη� ριêης της Επιτρïπη� ς επε� æεραν ελÀ-
øιστα απïτελε�σµατα, επειδη� τα σøε� δια αυτÀ αντιµετω� πισαν
σïâαρε� ς δυσκïλÝες (âλε� πε σηµεÝα 4.35-4.40). Τε� λïς, στïυς
τïµεÝς της δηµÞσιας διïÝκησης και των ïικïνïµικω� ν
µεταρρυθµÝσεων, ïι πρÞïδïι πïυ σηµειω� θηκαν εêακïλïυ-
θïυ� ν να εÝναι αση� µαντες (âλε� πε σηµεÝα 3.7, 4.54-4.57). 

5.10. ∆υ� ï ε� τη µετÀ τις συµæωνÝες τïυ Ντε� ιτïν και τïυ
Παρισιïυ� , η âïη� θεια για την ανασυγκρÞτηση πïυ κινητï-
πïÝησε η ΕΕ συνεøÝúει να µην ανταπïκρÝνεται στις δηλω-
θεÝσες πρïθε� σεις. Η κατÀσταση αυτη� ïæεÝλεται Þøι µÞνï
στις αντÝêïες συνθη� κες πïυ επικρατïυ� ν στην πρω� ην Γιïυ-
γκïσλαâÝα, αλλÀ και στην ανικανÞτητα της Επιτρïπη� ς να
αναδιαθε� σει τïυς κατÀλληλïυς ανθρω� πινïυς πÞρïυς και
να παρακινη� σει τις Ýδιες της τις υπηρεσÝες να συνεργα-
στïυ� ν µεταêυ� τïυς. 

5.11. Ã πïλυ� περιïρισµε� νïς πρακτικÞς συντïνισµÞς µε
τïυς âασικïυ� ς øρηµατïδÞτες και µε τï γραæεÝï τïυ ανω� τα-
τïυ εκπρïσω� πïυ ïδη� γησε στï διασκïρπισµÞ των ενισøυ� σε-
ων της ΕΕ σε υπερâïλικÞ αριθµÞ τïµε� ων. Τï æαινÞµενï
αυτÞ επεκτÀθηκε εêÀλλïυ απÞ την επιθυµÝα να ικανïπïιη-
θïυ� ν τα αιτη� µατα των κεντρικω� ν αρøω� ν των ενïτη� των της
ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης, πïυ εÝøαν την τÀση να κατανε� µïυν
τις κïινïτικε� ς ενισøυ� σεις µεταêυ� των âασικω� ν τïυς τµηµÀ-
των. ΥπÞ τις συνθη� κες αυτε� ς, εÝναι απαραÝτητïς ï πρïσα-
νατïλισµÞς των παρεµâÀσεων της Επιτρïπη� ς σε µικρÞτερï
αριθµÞ τïµε� ων, µε την ταøυ� τερη απïκε� ντρωση της διαøεÝ-
ριση� ς της πρïς τις κατÀ τÞπïυς αντιπρïσωπεÝες, ε� τσι ω� στε
να ικανïπïιηθïυ� ν καλυ� τερα ïι πιεστικε� ς ανÀγκες ïρισµε� -
νων περιïøω� ν η� κïινïτη� των, τις ïπïÝες αæïρÀ ιδιαιτε� ρως
τï úη� τηµα της ειρηνικη� ς επιστρïæη� ς των πρïσæυ� γων.

5.12. Τε� λïς, πρïκειµε� νïυ η Επιτρïπη� να εδραιω� σει την
αêιïπιστÝα της στις τïπικε� ς αρøε� ς, εÝναι απαραÝτητï να
απïδω� σει ιδιαÝτερη πρïσïøη� στη δηµïσιÞτητα των παρεµ-
âÀσεω� ν της¯ σε αντÝθετη περÝπτωση, η επιτÞπïυ παρïυσÝα
της κινδυνευ� ει να περÀσει απαρατη� ρητη απÞ τïυς δικαιïυ� -
øïυς πληθυσµïυ� ς. Îνα πρω� τï âη� µα πρïς την κατευ� θυνση
αυτη� θα µπïρïυ� σε η� δη να γÝνει, παρïυσιÀúïντας σαæω� ς
τις παρεµâÀσεις της Επιτρïπη� ς ως øρηµατïδïτïυ� µενες απÞ
την ΕΕ και Þøι µÞνï απÞ την ECHO, τï PHARE, την
CAFAO, τï ΠΒΕ η� τï Obnova (62).

(62) Obnova = ΠρÞγραµµα ανασυγκρÞτησης στη ΒïσνÝα, την Κρï-
ατÝα, τη ΣερâÝα, τï Μαυρïâïυ� νιï και την ΠΓ∆Μ (FYROM).
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Η παρïυ� σα ε� κθεση εγκρÝθηκε απÞ τï ΕλεγκτικÞ Συνε� δριï στï Λïυêεµâïυ� ργï, κατÀ τη συνεδρÝαση�
τïυ της 7ης Μαιïυ 1998.

Για τï ΕλεγκτικÞ Συνε� δριï

Bernhard FRIEDMANN

ΠρÞεδρïς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΗΓΕΣ ÌΡΗΜΑΤÃ∆ÃΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒÃΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡÃΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ
ΓΙÃΥΓΚÃΣΛΑΒΙΑΣ

1. Η âïη� θεια της ΕΕ πρïε� ρøεται απÞ δυ� ï âασικε� ς πηγε� ς:

α) 600 εκατ. ECU απÞ τï πρÞγραµµα PHARE, εκ των ïπïÝων 400 εκατ. ECU ε� øïυν διατεθεÝ για την
ανασυγκρÞτηση των περιïøω� ν πïυ ε� øïυν υπïστεÝ καταστρïæε� ς απÞ τïν πÞλεµï και 200 εκατ. ECU για
τα πρïγρÀµµατα µετÀâασης σε ïικïνïµÝα αγïρÀς¯

â) 400 εκατ. ECU, πïυ πρïε� ρøïνται απÞ τï συµπληρωµατικÞ περιθω� ριï (475 εκατ. ECU) τïυ κεæαλαÝ-
ïυ IV (εêωτερικε� ς δρÀσεις) των δηµïσιïνïµικω� ν πρïïπτικω� ν για την περÝïδï 1996—1999, τï ïπïÝï
απïδεσµευ� θηκε κατÀ τη διÀρκεια της διÀσκεψης κïρυæη� ς των Καννω� ν τï 1995.

2. Ãι δυ� ï αυτε� ς πηγε� ς øρηµατïδÞτησης υπÞκεινται ïι Ýδιες σε διαæïρετικε� ς νïµικε� ς âÀσεις, ïι ïπïÝες εÝναι:

α) για τα 600 εκατ. ECU, ï κανïνισµÞς σøετικÀ µε τï πρÞγραµµα PHARE (1) πïυ καλυ� πτει τα κïνδυ� λια
Β7—500 και Β7—543 τïυ γενικïυ� πρïυMπïλïγισµïυ� , πρÞγραµµα για τï ïπïÝï η ΒïσνÝα (2) και η Πρω� ην
Γιïυγκïσλαâικη� ∆ηµïκρατÝα της ΜακεδïνÝας (ΠΓ∆Μ) κατε� στησαν επιλε� êιµες τï 1996 (3).

â) ε� νας κανïνισµÞς πïυ αæïρÀ την ανασυγκρÞτηση στη ΒïσνÝα, την ΚρïατÝα, τη ΣερâÝα-Μαυρïâïυ� νιï
και την ΠΓ∆Μ, για την κινητïπïÝηση των 400 εκατ. ECU (κïνδυ� λια τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� Β7—541,
Β7—542 και Β7—545) (4). Ã κανïνισµÞς τε� θηκε σε ισøυ� µÞλις τïν Αυ� γïυστï τïυ 1996, γεγïνÞς πïυ
καθυστε� ρησε την ε� ναρêη τïυ πρïγρÀµµατïς αυτïυ� (τï ïπïÝï ïνïµÀúεται Obnova).

3. Η Επιτρïπη� ανε� θεσε τη διαøεÝριση των 1 000 εκατ. ECU στη Γενικη� ∆ιευ� θυνση Εêωτερικω� ν Σøε� σεων
«Ευρω� πη και νε� α ανεêÀρτητα κρÀτη» (Γ∆ ΙΑ). Η ενÝσøυση αυτη� συµπληρω� νεται µε ανθρωπιστικη� âïη� θεια
(κïνδυ� λιï Β7—214 τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� ), την ïπïÝα διαøειρÝúεται µια Àλλη υπηρεσÝα της Επιτρïπη� ς: η
ΥπηρεσÝα Ανθρωπιστικη� ς Βïη� θειας της Ευρωπαϊκη� ς ΚïινÞτητας (ECHO) (5). ΑπÞ τï 1992 ε� ως τï 1995, η
ECHO κινητïπïÝησε στï συ� νïλï της πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝας περÝπïυ 1 180 εκατ. ECU, υπÞ τη µïρæη�
ενεργειω� ν ανθρωπιστικη� ς âïη� θειας, και ε� πρεπε να διαθε� σει ε� να αυêανÞµενï τµη� µα των ενισøυ� σεων πïυ
øïρη� γησε κατÀ τη µεταπïλεµικη� περÝïδï σε σøε� δια επεÝγïυσας απïκατÀστασης.

4. ΑπÞ ε� να κïνδυ� λιï τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� πïυ πρïïριúÞταν για ειδικε� ς δρÀσεις στïν τïµε� α των ναρκω� ν κατÀ
πρïσωπικïυ� διατε� θηκαν, εêÀλλïυ, 6,7 εκατ. ECU τï 1996 (Β7—615) και 2,4 εκατ. ECU τï 1997 (Β7—661)
για τις δρÀσεις πïυ ε� πρεπε να διεêαøθïυ� ν στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα. Τε� λïς, πρïâλε� æθηκαν δρÀσεις
στη� ριêης των τελωνειακω� ν υπηρεσιω� ν (CAFAO) πïυ ανε� ρøïνταν σε 7,1 εκατ. ECU τï 1996 (Β7—7002) και
σε 8,1 εκατ. ECU τï 1997 (Β7—544).

(1) ΚανïνισµÞς (ΕÃΚ) αριθ. 3906/89 τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 18ης ∆εκεµâρÝïυ 1989 (ΕΕ L 375 της 23.12.1996, σ. 11).
(2) ΚανïνισµÞς (ΕΚ) αριθ. 753/96 τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 22ας ΑπριλÝïυ 1996 (ΕΕ L 103 της 24.6.1996).
(3) ΚανïνισµÞς (ΕΚ) αριθ. 463/96 τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 11ης ΜαρτÝïυ 1996 (ΕΕ L 65 της 15.3.1996).
(4) ΚανïνισµÞς (ΕΚ) αριθ. 1628/96 τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 2ης ΙïυλÝïυ 1996 (ΕΕ L 204 της 14.8.1996).
(5) Η ανθρωπιστικη� âïη� θεια ε� øει ως νïµικη� âÀση τïν κανïνισµÞ (ΕΚ) αριθ. 1257/96 τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 20η� ς ΙïυνÝïυ 1996

(ΕΕ L 163 της 2.07.1996).
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ΚατανïµÞ των ενισ÷ýσεων κατÜ τïµÝα δραστηριüτητας (αναλÞψεις υπï÷ρεþσεων στις 31.12.1997)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-2

Ενισøυ� σεις για την ανασυγκρÞτηση της πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝας κατÀ τïµε�α δραστηριÞτητας στις 31 ∆εκεµâρÝïυ 1997
(εκατ. ECU)

Τïµε� ας δραστηριÞτητας
Αναλη� ψεις

υπïøρεω� σεων

% των ανα-
λη� ψεων

υπïøρεω� σεων
τïυ τïµε� α

ΣυµâÀσεις
% των

συµâÀσεων
τïυ τïµε�α

Πληρωµε� ς
% των συνï-
λικω� ν πληρω-

µω� ν

Στε� γαση και πρÞσæυγες Γ∆ΙΑ: ΠΒΕ 12,0 10,4 9,7
Γ∆ΙΑ: Σøε� δια 104,3 56,9 25,8
ECHO 42,3 42,3 35,4

Υπïσυ� νïλï 158,6 29,25 % 109,6 38,24 % 70,9 34,05 %

ΕκπαÝδευση Γ∆ΙΑ: ΠΒΕ 2,0 2,0 2,0
Γ∆ΙΑ: Σøε� δια 16,4 2,2 2,2
ECHO 13,8 13,8 11,8

Υπïσυ� νïλï 32,2 5,94 % 18,0 6,28 % 16,0 7,68 %

ΥγεÝα Γ∆ΙΑ: ΠΒΕ 7,0 8,8 8,5
Γ∆ΙΑ: Σøε� δια 5,5 0,0 0,0
ECHO 8,0 8,0 6,1

Υπïσυ� νïλï 20,5 3,78 % 16,8 5,86 % 14,6 7,01 %

Συ� νïλï: ΚïινωνικÞς τïµε� ας 211,3 38,97 % 144,4 50,38 % 101,5 48,74 %

Ενε� ργεια Γ∆ΙΑ: ΠΒΕ 19,8 18,6 18,5
Γ∆ΙΑ: Σøε� δια 42,0 0,3 0,1
ECHO 6,7 6,7 4,5

Υπïσυ� νïλï 68,5 12,63 % 25,6 8,93 % 23,1 11,09 %

Μεταæïρε� ς Γ∆ΙΑ: ΠΒΕ 15,9 14,7 14,7
Γ∆ΙΑ: Σøε� δια 51,0 2,8 1,6
ECHO 0,0 0,0 0,0

Υπïσυ� νïλï 66,9 12,34 % 17,5 6,11 % 16,3 7,83 %

�Υδατα και ïικιακÀ απïρρÝµµατα Γ∆ΙΑ: ΠΒΕ 8,9 8,4 8,4
Γ∆ΙΑ: Σøε� δια 44,5 6,7 2,4
ECHO 5,1 5,1 4,0

Υπïσυ� νïλï 58,5 10,79 % 20,2 7,05 % 14,8 7,11 %

ΤηλεπικïινωνÝες Γ∆ΙΑ: ΠΒΕ 0,0 0,0 0,0
Γ∆ΙΑ: Σøε� δια 15,8 5,8 3,8
ECHO 0,0 0,0 0,0

Υπïσυ� νïλï 15,8 2,91 % 5,8 2,02 % 3,8 1,82 %

Συ� νïλï: Îργα υπïδïµη� ς 209,7 38,68 % 69,1 24,11 % 58,0 27,85 %

ΓεωργÝα Γ∆ΙΑ: ΠΒΕ 7,9 7,3 7,3
Γ∆ΙΑ: Σøε� δια 14,1 4,8 2,9
ECHO 0,0 0,0 0,0

Υπïσυ� νïλï 22,0 4,06 % 12,1 4,22 % 10,2 4,90 %

Τïµε� ας ιδιωτικω� ν επιøειρη� σεων Γ∆ΙΑ: ΠΒΕ 0,0 0,0 0,0
Γ∆ΙΑ: Σøε� δια 35,8 19,5 5,1
ECHO 0,0 1,0 0,6

Υπïσυ� νïλï 35,8 6,60 % 20,5 7,15 % 5,7 2,74 %

∆ηµÞσια διïÝκηση Γ∆ΙΑ: ΠΒΕ 2,5 2,8 2,8
Γ∆ΙΑ: Σøε� δια 22,1 16,1 12,0
ECHO 0,0 0,0 0,0

Υπïσυ� νïλï 24,6 4,54 % 18,9 6,59 % 14,8 7,11 %

Συ� νïλï: Ãικïνïµικη� και θεσµικη� ανÀπτυêη 82,4 15,20 % 51,5 17,97 % 30,7 14,74 %

∆ιÀæïρα Γ∆ΙΑ: ΠΒΕ 0,0 0,0 2,6
Γ∆ΙΑ: Σøε� δια 17,7 7,7 7,6
ECHO 1,7 1,7 1,2

Υπïσυ� νïλï 19,4 3,58 % 9,4 3,28 % 11,4 5,49 %

∆ιαøεÝριση των πρïγραµµÀτων Γ∆ΙΑ: ΠΒΕ 7,0 7,8 4,6
Γ∆ΙΑ: Σøε� δια 11,3 3,3 1,0
ECHO 1,1 1,1 1,0

Υπïσυ� νïλï 19,4 3,58 % 12,2 4,26 % 6,6 3,17 %

Συ� νïλï: Íλλïι τïµεÝς 38,8 7,16 % 21,6 7,54 % 18,0 8,66 %

Συ� νïλï 542,2 100,00 % 286,6 100,00 % 208,2 100,00 %
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Σøε�δια της Επιτρïπη� ς στïν τïµε�α της ιδιωτικη� ς κατïικÝας 31.12.97

ΤÞπïς

ΑêÝα τïυ
σøεδÝïυ
(εκατ.
ECU)

ΑριθµÞς
κατïικιω� ν
πïυ κα-
τασκευÀ-
στηκαν

η� δη

ΑριθµÞς
κατïικιω� ν
πρïς κα-
τασκευη�

ΣυνïλικÞς
αριθµÞς

κατïικιω� ν

ΑριθµÞς
πρï-

σæυ� γων
ΕΕ: υλï-
πïιη� θηκε

ΑριθµÞς
πρï-

σæυ� γων
ΕΕ: υπÞ

υλïπïÝηση

ΣυνïλικÞς
αριθµÞς

πρï-
σæυ� γων

ΛïιπïÝ δι-
καιïυ� øïι:
υλïπïιη� -

θηκε

ΛïιπïÝ δι-
καιïυ� øïι:
υπÞ υλï-
πïÝηση

ΣυνïλικÞς
αριθµÞς

λïιπω� ν δι-
καιïυ� øων

Γ∆ ΙΑ

Gorazde 2,3 150 0 150 68 0 68 608 0 608

Κεντρικη� ΒïσνÝα 2,7 450 0 450 203 0 203 1 823 0 1 823

Κεντρικη� ΒïσνÝα 1 150 0 150 68 0 68 608 0 608

Una Sana 2,7 300 0 300 135 0 135 1 215 0 1 215

Odzak 1,8 360 0 360 162 0 162 1 458 0 1 458

Ανατïλικη� ΣλαâïνÝα 2,7 0 325 325 0 146 146 0 1 316 1 316

Ιïυ� λ. — ∆εκ. 96 13,2 1 410 325 1 735 635 146 781 5 711 1 316 7 027

Una Sana 3,2 543 176 719 1 225 266 1 491 1 328 504 1 832

Anvil (RS) 0,6 110 32 142 11 2 13 407 100 507

Odzak 3,3 93 347 440 60 990 1 050 60 990 1 050

Una Sana 2 198 2 200 445 5 450 445 5 450

Una Sana 0,6 47 53 100 127 143 270 85 95 180

Una Sana 0,5 42 108 150 57 146 203 132 340 472

Κεντρικη� ΒïσνÝα 3,8 56 464 520 95 1 170 1 265 95 1 170 1 265

Ιαν. — Ιïυ� ν. 97 14 1 089 1 182 2 271 2 020 2 722 4 742 2 552 3 204 5 756

Περιïøη� ΜïστÀρ 3,3 827 41 868 507 14 521 2 582 166 2 748

Περιïøη� ΜïστÀρ 2,4 253 168 421 467 437 904 508 282 790

Gorazde 0,5 97 7 104 0 0 0 443 25 468

Una Sana 0,8 103 74 177 26 12 38 388 268 656

ΣερÀγεâï-Stup 2 0 130 130 0 290 290 0 290 290

ΣερÀγεâï-Dobrinja 2 0 200 200 0 450 450 0 450 450

Vukovar 3,4 142 0 142 65 0 65 575 0 575

Ιïυ� λ. — ∆εκ. 97 14,4 1 422 620 2 042 1 065 1 203 2 268 4 496 1 481 5 977

Γ∆ ΙΑ Συ� νïλï 41,6 3 921 2 127 6 048 3 719 4 071 7 791 12 758 6 002 18 760

Echo

ΣερÀγεâï 1,6 1 155 0 1 155 520 0 520 4 678 0 4 678

ΣερÀγεâï 1,6 630 0 630 284 0 284 2 552 0 2 552

Ιαν. — Ιïυ� ν. 96 3,2 1 785 0 1 785 803 0 803 7 229 0 7 229

Travnik 0,49 281 0 281 126 0 126 1 138 0 1 138

Lokve 0,077 35 0 35 16 0 16 142 0 142

Stolac 0,9 72 0 72 32 0 32 292 0 292

Kalesija 0,57 81 0 81 36 0 36 328 0 328

Ιïυ� λ. — ∆εκ. 96 2,037 469 0 469 211 0 211 1 899 0 1 899

Sadba 0,6 36 0 36 16 0 16 146 0 146
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ΤÞπïς

ΑêÝα τïυ
σøεδÝïυ
(εκατ.
ECU)

ΑριθµÞς
κατïικιω� ν
πïυ κα-
τασκευÀ-
στηκαν

η� δη

ΑριθµÞς
κατïικιω� ν
πρïς κα-
τασκευη�

ΣυνïλικÞς
αριθµÞς

κατïικιω� ν

ΑριθµÞς
πρï-

σæυ� γων
ΕΕ: υλï-
πïιη� θηκε

ΑριθµÞς
πρï-

σæυ� γων
ΕΕ: υπÞ

υλïπïÝηση

ΣυνïλικÞς
αριθµÞς

πρï-
σæυ� γων

ΛïιπïÝ δι-
καιïυ� øïι:
υλïπïιη� -

θηκε

ΛïιπïÝ δι-
καιïυ� øïι:
υπÞ υλï-
πïÝηση

ΣυνïλικÞς
αριθµÞς

λïιπω� ν δι-
καιïυ� øων

Novi Seher 0,162 37 0 37 17 0 17 150 0 150

Gorazde, ΣερÀγεâï 1,1 0 320 0 144 144 0 1 296 1 296

Gorazde 2,288 0 320 0 144 144 0 1 296 1 296

2,444 0 200 0 90 90 0 810 810

Ιαν. — Ιïυ� ν. 97 6,594 73 840 913 33 378 411 296 3 402 3 698

Zebina 0,36 0 40 40 0 18 18 0 162 162

Lokve 0,88 0 25 25 0 11 11 0 101 101

Ilovaca 0 27 27 0 12 12 0 109 109

Gorazde 0 23 23 0 10 10 0 93 93

Maglaj 0,169 0 32 32 0 14 14 0 130 130

Kakanj 0,079 0 15 15 0 7 7 0 61 61

Soukbunar 0,8 0 19 19 0 9 9 0 77 77

Hadzici 0,68 0 77 77 0 35 35 0 312 312

Kasatici 0,172 0 28 28 0 13 13 0 113 113

Vogosca 0,82 0 110 110 0 50 50 0 446 446

Faletici 0,4 0 52 52 0 23 23 0 211 211

Ilijas 1,25 0 120 120 0 54 54 0 486 486

Novi Seher 0,172 0 50 50 0 23 23 0 203 203

Novi Seher 0,25 37 0 37 17 0 17 150 0 150

Kresevo 0,628 0 55 55 0 25 25 0 223 223

Kakanj 0,3 44 0 44 20 0 20 178 0 178

Vinac 0,3 0 33 33 0 15 15 0 134 134

Vitez 0,62 0 42 42 0 19 19 0 170 170

Stolac 0 27 27 0 12 12 0 109 109

Glavaticevo 0,344 0 40 40 0 18 18 0 162 162

Bijela 1,1 0 80 80 0 36 36 0 324 324

Osmaci 2,17 0 229 229 0 103 103 0 927 927

Celic 0,95 0 55 55 0 25 25 0 223 223

Gradac 1,578 0 207 207 0 93 93 0 838 838

Ιïυ� λ. — ∆εκ. 97 14,022 81 1 386 1 467 37 624 661 328 5 613 5 941

ECHO: Συ� νïλï 25,853 2 408 2 226 4 634 1 084 1 002 2 085 9 752 9 015 18 768

Επιτρïπη� : Συ� νïλï 67,453 6 329 4 353 10 682 4 803 5 073 9 876 22 511 15 017 37 527

ΕικÀúεται Þτι τï 90 % των δικαιïυ� øων της ECHO εÝναι «λïιπïÝ δικαιïυ� øïι» και τï 10 % πρÞσæυγες.

Με� σïς αριθµÞς κατïÝκων ανÀ κατïικÝα: 4,5
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ΚατÀλïγïς αρκτικÞλεêων

ΠΓ∆Μ — Πρω� ην Γιïυγκïσλαâικη� ∆ηµïκρατÝα της ΜακεδïνÝας

ΕΤΕπ — Ευρωπαϊκη� ΤρÀπεúα Επενδυ� σεων

ΕΤΑΑ — Ευρωπαϊκη� ΤρÀπεúα για την ΑνασυγκρÞτηση και την ΑνÀπτυêη

CAFAO — ΥπηρεσÝα Τελωνειακη� ς και Φïρïλïγικη� ς Συνδρïµη� ς (Customs and Fiscal Assistance Office)

DM — ΜÀρκï ΓερµανÝας (Deutsche Mark)

ECHO — ΥπηρεσÝα Ανθρωπιστικη� ς Βïη� θειας της Ευρωπαϊκη� ς ΚïινÞτητας

HCR — �Υπατη ΑρµïστεÝα των Ηνωµε� νων Εθνω� ν για τïυς ΠρÞσæυγες

IMG — ∆ιεθνη� ς ÃµÀδα ∆ιαøεÝρισης (International Management Group)

KfW — ΠιστωτικÞ Ýδρυµα για την ανασυγκρÞτηση (Kreditanstalt für Wiederaufbau)

OHR — ΓραæεÝï τïυ ανω� τατïυ εκπρïσω� πïυ

MKO — Μη ΚυâερνητικïÝ ÃργανισµïÝ

NATO — ÃργανισµÞς Βïρειïατλαντικïυ� Συµæω� νïυ

ΠΒΕ — ΠρÞγραµµα Βασικω� ν Ενισøυ� σεων

TACIS — ΠρÞγραµµα τεøνικη� ς âïη� θειας στην ΚïινïπïλιτεÝα των ΑνεêÀρτητων Κρατω� ν

ΕΕ — Ευρωπαϊκη� Îνωση

Μ∆Π — ΜïνÀδα ∆ιαøεÝρισης ΠρïγραµµÀτων

UNTAES — Πρïσωρινη� διïÝκηση των Ηνωµε� νων Εθνω� ν στην Ανατïλικη� ΣλαâïνÝα (United Nations
Temporary Administration in Eastern Slavonia)

USAID — ÃργανισµÞς ∆ιεθνïυ� ς ΑνÀπτυêης των ΗΠΑ (United States Agency for International
Development)
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡÃΠΗΣ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

2.1. Μια εâδïµÀδα µετÀ τη συµæωνÝα τïυ Ντε� ιτïν, η
Επιτρïπη� απÞ κïινïυ� µε την ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα, κινητï-
πïÝησε τη διεθνη� κïινÞτητα µε� σω της πρω� της συνδιÀσκε-
ψης των øïρηγω� ν για την ανασυγκρÞτηση της ΒïσνÝας-
ΕρúεγïâÝνης πïυ πραγµατïπïιη� θηκε τï ∆εκε� µâριï 1995. Η
Επιτρïπη� µπïρïυ� σε να απïæασÝσει κατÀ τï τε� λïς τïυ 1995
για την ανÀληψη υπïøρεω� σεων στις αρøε� ς τïυ 1996 σøετι-
κÀ µε πρÞγραµµα âασικω� ν ενισøυ� σεων (τï ΠΒΕ πïυ øρη-
µατïδïτεÝ τï PHARE) και ε� στειλε πρïσωπικÞ στï ΣερÀγε-
âï στις αρøε� ς τïυ 1996 µε σκïπÞ τη διïργÀνωση και την
παρακïλïυ� θηση της δρÀσης. Η Επιτρïπη� ανταπïκρÝθηκε
ταøε� ως στïν επεÝγïντα øαρακτη� ρα της κατÀστασης πïυ
δηµιïυργη� θηκε µετÀ τη συµæωνÝα τïυ Ντε� ιτïν.

Η Επιτρïπη� ενη� ργησε υπÞ ιδιαÝτερα δυ� σκïλες συνθη� κες µε
κυ� ρια øαρακτηριστικÀ:

— µια κατÀσταση πïλιτικη� ς αστÀθειας στη øω� ρα øαρα-
κτηριúÞµενη απÞ την κωλυσιεργÝα ïρισµε� νων µερω� ν
Þσïν αæïρÀ την εæαρµïγη� των ειρηνευτικω� ν συµæω-
νιω� ν. Ãι κεντρικε� ς αρøε� ς πïυ πρïε�âλεπαν ïι εν λÞγω
συµæωνÝες Þæειλαν να εγκρÝνïυν υπïøρεωτικÀ τα κïι-
νïτικÀ πρïγρÀµµατα για να επιτραπεÝ η θε� ση αυτω� ν σε
εæαρµïγη� . Ãι εγκρÝσεις απïκτη� θηκαν µÞλις κατÀ τï
τε� λïς ΝïεµâρÝïυ για τï ε� τïς 1996 και τï Σεπτε� µâριï
για τï ε� τïς 1997. Η Επιτρïπη� δεν η� ταν συνεπω� ς σε
θε� ση να υλïπïιη� σει αµε� σως τα πρïγρÀµµατÀ της.

— εêελικτικη� εæαρµïγη� των πïλιτικω� ν πρïυMπïθε� σεων
πïυ τε� θηκαν εκ µε�ρïυς τïυ ανω� τατïυ εκπρïσω� πïυ
των Ηνωµε� νων Εθνω� ν και τïυ ΣυµâïυλÝïυ των
Υπïυργω� ν. Για παρÀδειγµα, η αναστïλη� δυ� ï æïρε� ς της
âïη� θειας υπε� ρ της Republika Srpska καθυστε� ρησε την
εκτε� λεση της âïη� θειας.

— περιïριστικÀ και πïλυ� πλïκα νïµικÀ και δηµïσιïνïµικÀ
µε� σα πïυ υπενθυµÝúïνται απÞ τï Συνε� δριï. Η µεταæï-
ρÀ, παρÀ την αντÝθετη γνω� µη της Επιτρïπη� ς, των
διαδικασιω� ν και ανωτÀτων ïρÝων τïυ πρïγρÀµµατïς
TACIS στïν κανïνισµÞ (ΕΚ) αριθ. 1628/96 πρïκÀλεσε
την καθυστε� ρηση της ε� κδïση� ς τïυ µε� øρι τï τε� λïς Ιïυ-
λÝïυ 1996. Πρïε� κυψε, συνεπω� ς, η ανÀγκη εæαρµïγη� ς
στï µεταêυ� της διαδικασÝας τïυ τριµερïυ� ς διαλÞγïυ
για την εêευ� ρεση κεæαλαÝων. Πριν απÞ τï τε� λïς Απρι-
λÝïυ 1998, ïι πρïτÀσεις τρïπïπïÝησης της νïµïθεσÝας
πïυ υπε� âαλε η Επιτρïπη� διïρθω� θηκαν κατ’ επανÀλη-
ψη επÝ τï αυστηρÞτερïν.

ΠαρÀ τις δυσκïλÝες αυτε� ς, κατÀ τï τε� λïς τïυ 1996, εÝøαν
αναληæθεÝ υπïøρεω� σεις για τï 99,9 % τïυ κεæαλαÝïυ Β7-

54 τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� . ΚατÀ τï τε� λïς τïυ 1997, εÝøαν
αναληæθεÝ υπïøρεω� σεις για τï 99,5 % τïυ κεæαλαÝïυ
Β7—54 τïυ αναθεωρηµε� νïυ πρïυMπïλïγισµïυ� τïυ κεæαλαÝ-
ïυ Β7-54 (µε εêαÝρεση τï κïνδυ� λιï για τï øρηµατïδïτικÞ
πρωτÞκïλλï). Αν εêεταστεÝ ïλÞκληρï τï øρïνικÞ διÀστηµα
1996—1997, ï Þγκïς των αναλη� ψεων υπïøρεω� σεων για την
ανασυγκρÞτηση εκ µε� ρïυς της Επιτρïπη� ς απÞ τïν πρïυ� πï-
λïγισµÞ, συµπεριλαµâανïµε� νης της ανθρωπιστικη� ς âïη� θει-
ας, η� ταν 542,2 εκατ. ECU απÞ τα ïπïÝα τα 286,6 εκατ. ECU
αæïρïυ� σαν συµâÀσεις και τα 208,1 εκατ. ECU πληρωµε� ς.
Η συ� γκριση υπïγραæη� ς συµâÀσεων και πληρωµω� ν παρïυ-
σιÀúει καλη� σøε� ση, αν συγκριθεÝ µε Àλλα πρïγρÀµµατα
εêωτερικη� ς âïη� θειας πïυ øρηµατïδïτïυ� νται απÞ τïν
πρïυMπïλïγισµÞ της ΚïινÞτητας, λαµâανïµε� νων ιδÝως υπÞ-
ψη των δυσøερω� ν συνθηκω� ν στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη. Η
Επιτρïπη� øρηµατïδÞτησε επÝσης και Àλλες δραστηριÞτη-
τες, εκτÞς της ανασυγκρÞτησης πïυ δεν εêετÀúïνται στην
ε� κθεση τïυ Ελεγκτικïυ� ΣυνεδρÝïυ και αæïρïυ� ν τïυς
τïµεÝς της δηµïκρατÝας, των δικαιωµÀτων τïυ ανθρω� πïυ
και της ΚΕΠΠΑ τα αριθµητικÀ δεδïµε� να για τις εν λÞγω
περιπτω� σεις δεν περιλαµâÀνïνται στα παραπÀνω στïι-
øεÝα.

2.2. Η Επιτρïπη� κïινïπïÝησε συνïλικη� στρατηγικη� µε τε� σ-
σερις ανακïινω� σεις της απÞ τï æθινÞπωρï τïυ 1995 και
µετÀ. Η εν λÞγω συνïλικη� στρατηγικη� περιλαµâÀνεται στï
πρÞγραµµα ανασυγκρÞτησης πïυ επεêεργÀστηκε η Επιτρï-
πη� απÞ κïινïυ� µε την ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα, και υπïâλη� θη-
κε στïυς διÀæïρïυς øïρηγïυ� ς κατÀ τη διÀρκεια των τριω� ν
διεθνω� ν συνδιασκε� ψεων πïυ διïργÀνωσαν η Επιτρïπη� και
η ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα και εγκρÝθηκε απÞ τη διεθνη� κïινÞ-
τητα. Η Επιτρïπη� διατυπω� νει κÀθε ε� τïς τις κατευθυντη� ρι-
ες γραµµε� ς για την εæαρµïγη� της εν λÞγω στρατηγικη� ς. Ãι
εν λÞγω κατευθυντη� ριες γραµµε� ς µετατρε� πïνται στη συνε� -
øεια σε τïµεακÀ πρïγρÀµµατα πïυ περιλαµâÀνïυν σειρÀ
ïλïκληρωµε� νων ε� ργων ιδÝως στïν τïµε�α των πρïσæυ� γων.
ΕêÀλλïυ, τα «ΜνηµÞνια ΣυµæωνÝας» πïυ υπεγρÀæησαν
για τα πρïγρÀµµατα 1996 και 1997 µε τις âïσνιακε� ς αρøε� ς
καθïρÝúïυν τï συνïλικÞ πλαÝσιï υλïπïÝησης των πρï-
γραµµÀτων αυτω� ν.

2.3. Τï πρÞγραµµα âασικω� ν ενισøυ� σεων (ΠΒΕ), πïυ επι-
νïη� θηκε αµε� σως µετÀ τις συµæωνÝες τïυ Ντε� ιτïν και τε� θη-
κε σε εæαρµïγη� τïν ΙανïυÀριï 1996, επε� τρεψε την εêασæÀ-
λιση της αναγκαÝας âïη� θειας για την εκκÝνηση της διαδικα-
σÝας ανασυγκρÞτησης. Κατ’ αυτÞ τïν τρÞπï τï πρÞγραµµα
επε� τρεψε να παραδïθïυ� ν σøïλικÀ υλικÀ, λεωæïρεÝα,
ελκυστη� ρες, γεωργικÞς εêïπλισµÞς, εêïπλισµÞς για τïν
τïµε� α της ηλεκτρïδÞτησης, κ.λπ. Τï εν λÞγω πρÞγραµµα
απïτελεÝ την πρω� τη σηµαντικη� απÀντηση εκ µε� ρïυς µε� λïυς
της διεθνïυ� ς κïινÞτητας στα πρïâλη� µατα της ανασυγκρÞ-
τησης.

Η Επιτρïπη� ανασυ� νταêε τï πρÞγραµµα πρïµη� θειας εêï-
πλισµω� ν για πïλλïυ� ς λÞγïυς. ΕÝøε πλη� ρη επÝγνωση, ιδÝως,
των δυσøερειω� ν πïυ παρïυσÝαúε τï περιâÀλλïν στï ïπïÝï
παρενε� âαινε: σηµαντικÞς κÝνδυνïς απÀτης, τïν ïπïÝïν εÝøε
καταγγεÝλει και ï ανω� τατïς εκπρÞσωπïς τïυ ÃΗΕ, ε� λλει-
ψη διαæÀνειας Þσïν αæïρÀ τη διαøεÝριση της âïη� θειας,
καθω� ς και ï κÝνδυνïς ïι απïστïλε� ς να µη æθÀσïυν πïτε�
στïυς τελικïυ� ς παραλη� πτες τïυς ανÀγκασαν την Επιτρïπη�
να αντιµετωπÝσει τα πρïγρÀµµατα συγκεντρωτικÀ. Την
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επïøη� εκεÝνη, λαµâανïµε� νης υπÞψη της πïλιτικη� ς κατÀ-
στασης στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη, δεν η� ταν λïγικÞ να απïκε-
ντρωθεÝ τï πρÞγραµµα υπε� ρ των αρøω� ν της εν λÞγω
øω� ρας. ΛαµâÀνïντας την απÞæαση αυτη� , η Επιτρïπη� πρï-
Àσπισε τα δηµïσιïνïµικÀ συµæε� ρïντα της ΚïινÞτητας.
∆Þθηκαν νε� ες κατευθυ� νσεις για τï πρÞγραµµα, τï ïπïÝï
περιïρÝστηκε σε µικρÞτερï αριθµÞ τïµε� ων.

2.4. Λαµâανïµε� νων υπÞψη των περιïρισµω� ν, Þσïν αæïρÀ
τη δηµιïυργÝα νε� ων θε� σεων απασøÞλησης, η Επιτρïπη�
θε� σπισε µε� τρα αναδιïργÀνωσης µε σκïπÞ την ενÝσøυση
των ïµÀδων διαøεÝρισης της εν λÞγω âïη� θειας. Τα µε� τρα
αυτÀ εÝøαν ως απïτε� λεσµα:

— Τη συ� σταση ïµÀδας απïτελïυ� µενης απÞ 22 Àτïµα στï
γραæεÝï τïυ ΣερÀγεâï κατÀ τï τε� λïς τïυ 1996, δηλαδη�
7 µη� νες µετÀ την ε� ναρêη λειτïυργÝας τïυ, µεταêυ� των
ïπïÝων 4 θε�σεις Α (συµπεριλαµâανïµε� νïυ τïυ πρïϊ-
σταµε� νïυ τïυ γραæεÝïυ), 1 θε� ση Β, 1 θε� ση Γ και 16
θε� σεις τïπικω� ν υπαλλη� λων, απÞ τις ïπïÝες 7 θε� σεις για
εκπατρισµε� νïυς τïπικïυ� ς υπαλλη� λïυς (ALAT). Η
Επιτρïπη� µετε�θεσε στη συνε� øεια ε� ναν υπÀλληλï κατη-
γïρÝας Α στη διïÝκηση τïυ ΜÞσταρ (EUAM) για να
πραγµατïπïιεÝ, ιδÝως, τï κλεÝσιµï των λïγαριασµω� ν
πïυ ε� øïυν σøε� ση µε τις δραστηριÞτητες της ΕΕ (200
εκατ. ECU) και ε� θεσε ε� ναν Àλλïν υπÀλληλï κατηγïρÝ-
ας Α στη διÀθεση τïυ ανωτÀτïυ εκπρïσω� πïυ (OHR).

— Τη δηµιïυργÝα στην ε� δρα απÞ τï 1996 νε� ας µïνÀδας
∆-1 στï πλαÝσιï της Γ∆ ΙΑ µε τÝτλï «ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝ-
νη και ΑνασυγκρÞτηση, συµπεριλαµâανïµε� νïυ τïυ
διεθνïυ� ς συντïνισµïυ� και των ïριúÞντιων θεµÀτων των
πïλυκρατικω� ν πρïγραµµÀτων για την πρω� ην Γιïυ-
γκïσλαâÝα». Στï τε� λïς τïυ 1997, η µïνÀδα αυτη� απα-
σøïλïυ� σε 21 Àτïµα, τα δυ� ï τρÝτα των ïπïÝων εργÀúï-
νται στην Πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα.

Ùσïν αæïρÀ την εêωτερικη� τεøνικη� εµπειρïγνωµïσυ� νη, τï
1998 εÝναι τï πρω� τï ïικïνïµικÞ ε� τïς για τï ïπïÝï η
Επιτρïπη� εêïυσιïδïτεÝται να øρησιµïπïιη� σει πιστω� σεις
λειτïυργÝας για τεøνικη� στη� ριêη κατÀ την υλïπïÝηση των
πρïγραµµÀτων, σε µε� γιστï πïσïστÞ 2—3,5 % τïυ κÞστïυς
πρïγρÀµµατïς. ΕÝναι ε� ντïνη η διαæïρÀ µε Àλλïυς øïρη-
γïυ� ς, Þπως ï USAID, ï ïπïÝïς µπïρεÝ να υπερâεÝ τï 15 %
για παρÞµïιïυ εÝδïυς δαπÀνες.

2.5. Ã πρïυMπïλïγισµÞς για τï 1996, πïυ δηµïσιευ� θηκε
στις 29 ΙανïυαρÝïυ 1996, πρïâλε� πει 3 ειδικÀ κïνδυ� λια για
τη âïη� θεια στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα. Εν αναµïνη� νïµι-
κη� ς âÀσης, η Επιτρïπη� εêïυσιïδïτη� θηκε να øρησιµïπïιη� -
σει τï κïνδυ� λιï Β7-541 µε� øρις υ� ψïυς 7 εκατ. ECU, ενω� 20
εκατ. ECU παρε�µειναν ως υπÞλïιπï. Η øρησιµïπïÝηση των
20 εκατ. ECU επιτρÀπηκε στη συνε� øεια στï πλαÝσιï τριµε-
ρïυ� ς διαλÞγïυ. Η Επιτρïπη� υπε� âαλε τïν ΑπρÝλιï τïυ 1996
σøε� διï κανïνισµïυ� για τα κïνδυ� λια ανασυγκρÞτησης, πïυ
τε� θηκε σε ισøυ� στις 14 Αυγïυ� στïυ 1996. ΚατÀ τη διÀρκεια
των συúητη� σεων για τïν κανïνισµÞ, η πρÞταση της Επι-
τρïπη� ς υπε�στη σηµαντικε� ς τρïπïπïιη� σεις, ιδÝως την πρï-
σθη� κη παραρτη� µατïς για τη συ� ναψη συµâÀσεων µε πρÞ-

τυπï στïν κανïνισµÞ Tacis, τï ïπïÝï η� ταν εντελω� ς ακα-
τÀλληλï για την κατÀσταση στη ΒïσνÝα. ΑπÞ τïν Ιïυ� λιï
1997, δηλαδη� κατÀ την πρω� τη ηµερïµηνÝα πïυ ï κανïνι-
σµÞς επε� τρεπε την τρïπïπïÝηση� τïυ, η Επιτρïπη� υπε� âαλε
πρÞταση τρïπïπïÝησης τïυ εν λÞγω παραρτη� µατïς. Τï
Συµâïυ� λιï διατη� ρησε τï αρøικÞ διατακτικÞ και ακïλïυ� θη-
σε εν µε� ρει µÞνï τις πρïτÀσεις της Επιτρïπη� ς. Η Επιτρïπη�
υπε� âαλε εκ νε� ïυ πρÞταση ïυσιω� δïυς τρïπïπïÝησης τïυ
κανïνισµïυ� τïν ΙανïυÀριï τïυ 1998. Τï Συµâïυ� λιï και τï
Κïινïâïυ� λιï ε� λαâαν τÞτε υπÞψη τη σηµαντικη� κριτικη� πïυ
ασκη� θηκε ε� ναντι της κïινïτικη� ς δρÀσης στην πρω� ην Γιïυ-
γκïσλαâÝα και απïδε� øθηκαν τελικÀ τα âασικÀ στïιøεÝα
των πρïτÀσεων της Επιτρïπη� ς.

2.6. Η Επιτρïπη� καλεÝται να συνεργαστεÝ µε την UNHCR
για τα θε� µατα των πρïσæυ� γων, δεδïµε� νïυ Þτι η συµæωνÝα
τïυ Ντε� ιτïν ανε� θεσε στην UNHCR αυτη� την αρµïδιÞτητα.
∆ιαπιστω� θηκαν σïâαρÀ πρïâλη� µατα κατÀ τη διÀρκεια των
συúητη� σεων µε την UNHCR σøετικÀ µε τη συνεισæïρÀ της
ΕΚ σε στεγαστικÀ πρïγρÀµµατα πïυ εæαρµÞúïυν ΜΚÃ
µε�σω της UNHCR. Ãι Þρïι υπÞ τïυς ïπïÝïυς η UNHCR
επιθυµïυ� σε να λαµâÀνει τις συνεισæïρε� ς της ΕΚ âρÝσκï-
νταν, ως πρïς κÀπïια σηµεÝα, σε αντÝθεση µε τις απαιτη� -
σεις τïυ δηµïσιïνïµικïυ� κανïνισµïυ� και στερïυ� νταν δια-
æÀνειας.

2.7. ÌÀρη στï πρÞγραµµα Àρσης ναρκïπεδÝων, η Επιτρï-
πη� πρïε� âη στην κατÀρτιση τÞσï εκπαιδευτω� ν Þσï και
ναρκïσυλλεκτω� ν, πρïµη� θευσε τï σøετικÞ υλικÞ και πραγ-
µατïπïÝησε Àρση ναρκïπεδÝων σε πïλλε� ς περιïøε� ς για να
επιτρε� ψει τÞσï την επιστρïæη� των πρïσæυ� γων Þσï και την
κατασκευη� µεγÀλων ε� ργων υπïδïµη� ς. Η δρÀση αυτη� διεκ-
περαιω� θηκε σε στενÞ συντïνισµÞ µε τα διεθνη� και τïπικÀ
Þργανα, ενω� η Επιτρïπη� æρÞντισε ιδιαÝτερα να απïæυ� γει
την ανÀµειêη σε ασαæεÝς εµπïρικε� ς δραστηριÞτητες ïι
ïπïÝες αναλαµâÀνïνται σε µεγÀλï âαθµÞ στïν εν λÞγω
τïµε� α. Η πρïσεκτικη� ανÀλυση των πρïτÀσεων πïυ υπï-
âλη� θηκαν απïτε� λεσε την αιτÝα κÀπïιας καθυστε� ρησης.
Ση� µερα και σε συντïνισµÞ µε τï Κε�ντρï Καταπïλε� µησης
των Ναρκω� ν ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης, η Επιτρïπη� øρηµατï-
δïτεÝ πρÞγραµµα πïυ απïσκïπεÝ στην ενÝσøυση των ικανï-
τη� των της πρïστασÝας των πïλιτω� ν στï θε� µα της Àρσης
ναρκïπεδÝων. Τï σηµαντικÞ πλεïνε� κτηµα αυτη� ς της δρÀ-
σης συνÝσταται στï Þτι επιâÀλλει την Àρση ναρκïπεδÝων σε
τïπικÞ επÝπεδï αυêÀνïντας την ταøυ� τητα και την απïτε-
λεσµατικÞτητα της παρε� µâασης. Η ανÀληψη των πιστω� σε-
ων πïυ πρïâλε� πïνταν για τï 1997 καθυστε�ρησε λÞγω των
πρïâληµÀτων πïυ εµæανÝστηκαν κατÀ τις διαπραγµατευ� -
σεις µε τις αρøε� ς της ΒïσνÝας. Ãι εν λÞγω πιστω� σεις, πïυ
πρïâλε� πïνται για τï 1997, µεταæε� ρθηκαν στï 1998 και
αναλη� æθηκαν στις 26 ΜαρτÝïυ 1998, επιτρε�πïντας την
υπïγραæη� της συ� µâασης στï ΣερÀγεâï µεταêυ� τïυ Γενικïυ�
∆ιευθυντη� της Γ∆ ΙΑ και των πρωθυπïυργω� ν της Ãµï-
σπïνδÝας και της Republika Srpska.

2.8. Με�σω τïυ πρïγρÀµµατïς âασικω� ν ενισøυ� σεων τï
1996 και των πρïγραµµÀτων ανασυγκρÞτησης τï 1996 και
1997, η Επιτρïπη� επισκευ� ασε 13 030 øω� ρïυς στε� γασης
επιτρε� πïντας την επιστρïæη� κατÀ τï τε� λïς τïυ πρïγρÀµ-
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µατïς περισσÞτερων απÞ 50 000 ατÞµων (πρïσæυ� γων και
εκτïπισθε� ντων) στη ΒïσνÝα.

Η επιστρïæη� των πρïσæυ� γων και των εκτïπισθε� ντων δεν
εêαρτÀται µÞνï απÞ τη διαθεσιµÞτητα ïικηµÀτων. ΥπÀρ-
øïυν πïλλïÝ παρÀγïντες πïυ επηρεÀúïυν την απÞæαση
µιας ïικïγε� νειας να επιστρε� ψει στï επισκευασµε� νï ïÝκηµÀ
της, µεταêυ� των ïπïÝων συγκαταλε� γïνται η πρïσæïρÀ
εργασÝας, ïι εκπαιδευτικε� ς εγκαταστÀσεις και ï δισταγµÞς
επιστρïæη� ς στις αγρïτικε� ς περιïøε� ς λÞγω αλλαγη� ς των
κïινωνικω� ν πρïτιµη� σεων. Η πïλιτικη� πïυ ακïλïυ� θησε η
Επιτρïπη� âασÝúεται σε εκïυ� σια επιστρïæη� και τηρεÝ τις
αυστηρε� ς πρïυMπïθε� σεις πïυ ε� θεσε η συµæωνÝα τïυ Ντε� ι-
τïν, συ� µæωνα µε τις ïπïÝες απαιτεÝται η επιστρïæη� στïν
αρøικÞ τÞπï διαµïνη� ς της ïικïγε� νειας.

2.10. Ãρισµε� νες δρÀσεις στïν τïµε� α της ενε� ργειας σηµεÝω-
σαν κÀπïια επιτυøÝα Þπως:

— η παρïøη� εêïπλισµïυ� σε ανθρακωρυøεÝα πïυ συνε�âαλε
στην αυ� êηση της παραγωγη� ς κατÀ 30 %

— η παρïøη� Àνθρακα και Àλλων συντελεστω� ν παραγωγη� ς
για την παραγωγη� ηλεκτρικïυ� ρευ� µατïς πïυ âïη� θησε
να αντιµετωπιστïυ� ν επιτυøω� ς ïι διακïπε� ς ρευ� µατïς
στï ΣερÀγεâï, ïι ïπïÝες απïτελïυ� ν πλε� ïν παρελθÞν

— η διανïµη� æωταερÝïυ στï ΣερÀγεâï âïη� θησε την απï-
κατÀσταση τïυ ανεæïδιασµïυ� 3 800 ïικïγενειω� ν και η
παρïøη� ηλεκτρικïυ� ρευ� µατïς στην Τïυ� úλα âïη� θησε
20 000 Àτïµα.

2.11. Ã âραøυπρÞθεσµïς στÞøïς δρÀσεων στïν τïµε� α των
µεταæïρω� ν δεν συνÝστατï σε διευκÞλυνση της επιστρïæη� ς
των πρïσæυ� γων αλλÀ στην απïκατÀσταση âασικω� ν µετα-
æïρικω� ν δικτυ� ων, ιδÝως στï ΣερÀγεâï. Η ε� κâαση της δρÀ-
σης η� ταν επιτυøη� ς. ΑργÞτερα θα υπÀρêïυν συνε� πειες για
την επιστρïæη� των πρïσæυ� γων.

2.12. Ãι δυ� ï πρïαναæερθε� ντες τïµεÝς θα η� ταν σκÞπιµï να
αναλυθïυ� ν µε πρïσïøη� πριν απÞ κÀθε παρε� µâαση. Îτσι,
αν αρøικÀ η γεωργÝα δεν απïτε� λεσε τï αντικεÝµενï σηµα-
ντικω� ν øρηµατïδïτη� σεων, η κατÀσταση ε� øει αλλÀêει εντε-
λω� ς απÞ τï 1997 και ιδÝως τï 1998. Τα πειστικÀ απïτελε� -
σµατα πïυ επικαλεÝται τï ΕλεγκτικÞ Συνε� δριï επιτευ� øθη-
καν και λÞγω της καλη� ς πρïετïιµασÝας âιω� σιµων ε� ργων
(µε στη� ριêη «µïνÀδας συντïνισµïυ� των σøεδÝων» πïυ κατÀ
τï παρελθÞν εÝøε συνεργαστεÝ επιτυøω� ς µε την ΠαγκÞσµια
ΤρÀπεúα) σε περιâÀλλïν σταθερÞτητας. ΕêÀλλïυ, ï âιïµη-
øανικÞς τïµε� ας εÝøε ανÀγκη πλη� ρïυς αναδιïργÀνωσης
πρïτïυ� µπïρε� σει να επωæεληθεÝ των πρïγραµµÀτων âïη� -
θειας µε εêαÝρεση ïρισµε� νες ειδικε� ς περιπτω� σεις.

2.13. ∆εν θα η� ταν ρεαλιστικη� η ανÀληψη υλïπïÝησης
µεγÀλων πρïγραµµÀτων δηµÞσιας διïÝκησης πρïτïυ� εγκα-
τασταθïυ� ν τα âασικÀ θεσµικÀ Þργανα, ιδÝως αυτÀ πïυ
πρïε� ρøïνται απÞ τις συµæωνÝες τïυ Ντε� ιτïν. Η Επιτρïπη� ,
σε στενη� συνεργασÝα µε τï ΓραæεÝï τïυ Ανω� τατïυ Αντι-
πρïσω� πïυ, απïæÀσισε κατÀ τï τε� λïς τïυ 1997 να εæαρµÞ-

σει πρïγρÀµµατα στη� ριêης πïυ θα καθïριστïυ� ν εντÞς τïυ
ε� τïυς και θα τεθïυ� ν σε εæαρµïγη� κατÀ τï 1998, ενÞψει της
ενÝσøυσης της Κεντρικη� ς ΤρÀπεúας, τïυ θεσµïυ� τïυ συνη-
γÞρïυ τïυ πïλÝτη, της επιτρïπη� ς για τα δικαιω� µατα τïυ
ανθρω� πïυ και τïυ συνταγµατικïυ� δικαστηρÝïυ.

3. ΣÌΕ∆ΙΑΣΜÃΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜÃΓΗ ΤΩΝ ΠΡÃΓΡΑΜΜΑ-
ΤΩΝ ΒÃΗΘΕΙΑΣ

Στρατηγικη� της Επιτρïπη� ς

ΠρïγραµµατισµÞς των παρεµâÀσεων της Γ∆ ΙΑ

3.3. Η Επιτρïπη� ανακïÝνωσε ïλïκληρωµε� νη στρατηγικη�
στις τε� σσερις ανακïινω� σεις της απÞ τï æθινÞπωρï η� δη τïυ
1995. Η εν λÞγω ïλïκληρωµε� νη στρατηγικη� περιλαµâÀνε-
ται στï πρÞγραµµα ανασυγκρÞτησης πïυ επεêεργÀστηκε η
Επιτρïπη� απÞ κïινïυ� µε την ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα και τï
παρïυσÝασε στïυς διαæÞρïυς øïρηγïυ� ς κατÀ τη διÀρκεια
των 3 διεθνω� ν συνδιασκε� ψεων πïυ διïργÀνωσαν η Επιτρï-
πη� και η ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα, Þπïυ και εγκρÝθηκε απÞ τη
διεθνη� κïινÞτητα. ΚÀθε ε� τïς, η Επιτρïπη� πρïετïιµÀúει τις
κατευθυντη� ριες γραµµε� ς για την εæαρµïγη� της εν λÞγω
στρατηγικη� ς, ïι ïπïÝες στη συνε� øεια µετατρε� πïνται σε
τïµεακÀ πρïγρÀµµατα πïυ περιλαµâÀνïυν ïρισµε� να ïλï-
κληρωµε� να ε� ργα ιδÝως στïν τïµε� α των πρïσæυ� γων. ΕêÀλ-
λïυ, τα «ΜνηµÞνια συµæωνÝας» πïυ υπεγρÀæησαν για τα
πρïγρÀµµατα των ετω� ν 1996 και 1997 µε τις âïσνιακε� ς
αρøε� ς καθïρÝúïυν συνïλικÞ πλαÝσιï εæαρµïγη� ς των εν
λÞγω πρïγραµµÀτων.

Τï συ� νïλï της δηµïσιïνïµικη� ς πρïσπÀθειας απïτε� λεσε τï
αντικεÝµενï ανακïÝνωσης στï Συµâïυ� λιï, τα κυ� ρια συµπε-
ρÀσµατα της ïπïÝας λη� æθηκαν υπÞψη απÞ τï Συµâïυ� λιï
γενικω� ν υπïθε� σεων στις 29 ΑπριλÝïυ 1997.

3.4. Η Ευρωπαϊκη� Επιτρïπη� ανε� λαâε τη διαøεÝριση της
µεγαλυ� τερης συνεισæïρÀς øïρηγïυ� για τη ΒïσνÝα. Τα πρω� -
τα διατεθε� ντα κεæÀλαια τï 1996 απεικÞνιúαν τις επεÝγïυ-
σες ανÀγκες πïυ αæïρïυ� ν ευρυ� æÀσµα τïµε� ων, αλλÀ και
την περιïρισµε� νη ικανÞτητα απïρρÞæησης των επιµε� ρïυς
τïµε� ων. Τï ΠΒΕ εÝøε ως επÝκεντρï τïυς δε� κα âασικïυ� ς
τïµεÝς πïυ επηρε� ασε κυρÝως ï πÞλεµïς. Η αδυναµÝα, εêÀλ-
λïυ, των θεσµω� ν καθω� ς και η ε� λλειψη αêιïπιστÝας των
τïπικω� ν παραγÞντων ανÀγκασαν την Επιτρïπη� να παρε� µ-
âει στïυς διαæÞρïυς τïµεÝς.

Ã δευ� τερïς κατÀ σειρÀ µεγαλυ� τερïς øïρηγÞς, η ΠαγκÞ-
σµια ΤρÀπεúα, κÀλυψε επÝσης πïλλïυ� ς τïµεÝς και δραστη-
ριÞτητες.

Για τις πιστω� σεις τïυ 1997, αναπτυ� øθηκε συστηµατικÞτε-
ρïς πρïγραµµατισµÞς µε πρïτεραιÞτητες âασιúÞµενες
στïυς στÞøïυς πïυ ε� θεσε η διεθνη� ς κïινÞτητα και τα
κρÀτη µε� λη, Þπως συµæωνη� θηκε στα συµπερÀσµατα των
συνδιασκε� ψεων για την εæαρµïγη� της ειρη� νης και των
æïρε� ων παρακïλïυ� θησης καθω� ς και στï πλαÝσιï των
συνεδριÀσεων τïυ ΣυµâïυλÝïυ.
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3.5. Τï πρÞγραµµα ΠΒΕ απïτελïυ� σε την κïινïτικη� απÀ-
ντηση στï πρÞγραµµα ανασυγκρÞτησης πïυ επεêεργÀστη-
καν απÞ κïινïυ� η Επιτρïπη� και η ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα µε
τη στη� ριêη της ∆ιεθνïυ� ς ÃµÀδας ∆ιαøεÝρισης (ΙΜΓ) και
εγκρÝθηκε απÞ τη διεθνη� κïινÞτητα κατÀ την πρω� τη
συνδιÀσκεψη των øïρηγω� ν τï ∆εκε� µâριï 1995.

Η Επιτρïπη� ανασυ� νταêε τï πρÞγραµµα ΠΒΕ για διÀæï-
ρïυς λÞγïυς. ΕÝøε πλη� ρη επÝγνωση, ιδÝως, των δυσøερειω� ν
πïυ παρïυσÝαúε τï περιâÀλλïν στï ïπïÝï παρενε� âαινε:
σηµαντικÞς κÝνδυνïς απÀτης, τïν ïπïÝïν εÝøε καταγγεÝλει
και ï Ανω� τατïς ΕκπρÞσωπïς τïυ OHE, ε� λλειψη διαæÀνει-
ας Þσïν αæïρÀ τη διαøεÝριση της âïη� θειας καθω� ς και ï
κÝνδυνïς ïι απïστïλε� ς να µη æθÀσïυν πïτε� στïυς τελικïυ� ς
παραλη� πτες τïυς ανÀγκασαν την Επιτρïπη� να αντιµετωπÝ-
σει τα πρïγρÀµµατα συγκεντρωτικÀ. Την επïøη� εκεÝνη,
λαµâανïµε� νης υπÞψη της πïλιτικη� ς κατÀστασης στη
ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη, δεν η� ταν λïγικÞ να απïκεντρωθεÝ τï
πρÞγραµµα πρïς Þæελïς των αρøω� ν της εν λÞγω øω� ρας.
ΛαµâÀνïντας την απÞæαση αυτη� , η Επιτρïπη� πρïÀσπισε
τα δηµïσιïνïµικÀ συµæε� ρïντα της ΚïινÞτητας. ∆Þθηκαν
νε� ες κατευθυ� νσεις για τï πρÞγραµµα, τï ïπïÝï περιïρÝστη-
κε σε µικρÞτερï αριθµÞ τïµε� ων.

3.7. ∆εν θα η� ταν ρεαλιστικη� η πρïσπÀθεια υλïπïÝησης
µεγÀλων πρïγραµµÀτων ενÝσøυσης των θεσµω� ν, πρïτïυ�
εγκατασταθïυ� ν τα âασικÀ θεσµικÀ Þργανα, ιδÝως αυτÀ
πïυ πρïε� ρøïνται απÞ τις συµæωνÝες τïυ Ντε� ιτïν. ΠρÀγµα-
τι, η συστηµατικÞτερη παρε� µâαση της διεθνïυ� ς κïινÞτητας
Àρøισε απÞ τïν καθïρισµÞ τïυ «Quick Start Package» τï
æθινÞπωρï τïυ 1996. Η Επιτρïπη� ανε� λαâε τα θε� µατα
σøετικÀ µε τï εêωτερικÞ εµπÞριï και τï κεντρικÞ τραπεúι-
κÞ συ� στηµα. ΑνταπïκρÝθηκε στï ρÞλï της µε τε� τïια ταøυ� -
τητα και απïτελεσµατικÞτητα πïυ της úητη� θηκε να επε-
κτεÝνει τη συνδρïµη� της στï æïρïλïγικÞ τïµε� α (CAFAO),
στïν εµπïρικÞ τραπεúικÞ τïµε� α (κατÀρτιση), ενω� Àλλïι
øïρηγïÝ αρµÞδιïι για τïν εµπïρικÞ κω� δικα της úη� τησαν
âïη� θεια. Ã Ανω� τατïς ΕκπρÞσωπïς, εêÀλλïυ, ανε� θεσε
στην Επιτρïπη� να παρÀσøει συνδρïµη� για τη διïργÀνωση
των κυ� ριων Θεσµικω� ν ÃργÀνων τïυ ΚρÀτïυς (Κïινïâïυ-
λÝïυ, ΠρïεδρÝας, ΣυµâïυλÝïυ των Υπïυργω� ν και Υπïυρ-
γεÝων). Η συνδρïµη� αυτη� παρε� øεται απÞ τï æθινÞπωρï
τïυ 1997. ΑκÞµη, η Επιτρïπη� στηρÝúει την Κεντρικη� ΤρÀ-
πεúα καθω� ς και Àλλïυς θεσµïυ� ς τïυ Ντε� ιτïν, Þπως ï
συνη� γïρïς τïυ πïλÝτη η επιτρïπη� των δικαιωµÀτων τïυ
ανθρω� πïυ και τï συνταγµατικÞ δικαστη� ριï. Τε� λïς, η Επι-
τρïπη� ανε� λαâε απÞ την αρøη� τïυ τρε� øïντïς ε� τïυς τïν
πρïσδιïρισµÞ των αναγκω� ν καθενÞς απÞ τïυς æïρεÝς για
την ανασυγκρÞτηση τïυ δικαστικïυ� συστη� µατïς.

ΑπÞ τï ∆εκε� µâριï 1996, εêÀλλïυ, η Επιτρïπη� αναπτυ� σσει
σøε� διï δρÀσης για τη στη� ριêη των µεταρρυθµÝσεων στïν
τïµε� α της υγεÝας. Αυτη� η κïινη� στρατηγικη� πïυ ακïλïυ-
θïυ� ν ïι υπηρεσÝες της Επιτρïπη� ς εæαρµÞúεται τï 1998.

3.8. Η Επιτρïπη� εκτε� λεσε στï συ� νïλÞ τïυ τï κïνδυ� λιï τïυ
πρïυMπïλïγισµïυ� για τïυς πρÞσæυγες πïυ απïæασÝστηκε
τï 1996 απÞ την αρµÞδια για τïν πρïυMπïλïγισµÞ αρøη� . Η
ενÝσøυση των πρïσæυ� γων η� ταν και παραµε� νει η πρω� τη

πρïτεραιÞτητα κατÀ την εκτε� λεση τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� για
τη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη.

Η ïµαλη� και ασæαλη� ς επιστρïæη� των πïλυÀριθµων πρï-
σæυ� γων και εκτïπισθε� ντων απαιτεÝ την εæαρµïγη� πïλλω� ν
δρÀσεων για την καθιε� ρωση επαρκïυ� ς ασæÀλειας, την
απïκατÀσταση των ïικηµÀτων και των âασικω� ν υπïδï-
µω� ν, την απïκατÀσταση των υπηρεσιω� ν στïν τïµε� α της
υγεÝας, της εκπαÝδευσης και στïν κïινωνικÞ τïµε� α πïυ
εγγυω� νται την πρÞσâαση σε Þλïυς τïυς πïλÝτες, συµπερι-
λαµâανïµε� νων των µειïνïτη� των, την Àσκηση ïικïνïµικω� ν
δραστηριïτη� των πïυ επιτρε� πïυν την επανε� νταêη των
πρïσæυ� γων στï κïινωνικÞ και ïικïνïµικÞ περιâÀλλïν.
ΥπÞ αυτε� ς τις πρïυMπïθε�σεις, δεν εÝναι δυνατÞ να πραγµα-
τïπïιηθεÝ σαæη� ς διαøωρισµÞς των πρïγραµµÀτων επιστρï-
æη� ς των πρïσæυ� γων απÞ τις υπÞλïιπες δραστηριÞτητες
συνδρïµη� ς. Η συγκε� ντρωση τïυ συνÞλïυ των δρÀσεων
αυτω� ν θα ε� øει διαρκη� και θετικη� επÝδραση επÝ της επιστρï-
æη� ς των πρïσæυ� γων. ΠρÀγµατι, λαµâανïµε� νïυ υπÞψη τïυ
πïλυ� πλïκïυ øαρακτη� ρα της διαδικασÝας επιστρïæη� ς των
εκτïπισθε� ντων και των πρïσæυ� γων, η Επιτρïπη� πρïσπÀ-
θησε να εκµεταλλευθεÝ τï συ� νïλï των διαθε� σιµων µε� σων
για την καλυ� τερη πραγµατïπïÝηση της επιστρïæη� ς.

Για να êεκινη� σει η διαδικασÝα ανασυγκρÞτησης, η Επιτρï-
πη� ανε�πτυêε ε� να πρÞγραµµα µεγÀλης κλÝµακας (125 εκατ.
ECU) για την πρïµη� θεια εêïπλισµω� ν και υλικω� ν αναγκαÝ-
ων για την επανε� ναρêη λειτïυργÝας úωτικω� ν τïµε�ων της
ïικïνïµÝας πïυ επλη� γησαν σïâαρÀ απÞ τïν πÞλεµï. Η
πρïσπÀθεια αυτη� εντÀσσετï περισσÞτερï στις αρµïδιÞτη-
τες της Γ∆ ΙΑ πïυ διε� θετε η� δη κÀπïια εµπειρÝα στïυς
τïµεÝς των πρïµηθειω� ν αγαθω� ν στïν Καυ� κασï, την ΠΓ∆Μ
και την ΑλâανÝα και των τυπïπïιηµε� νων διαδικασιω� ν στï
πλαÝσιï των πρïγραµµÀτων Phare/Tacis. ΕÝναι, επÝσης,
σκÞπιµï να υπενθυµιστεÝ Þτι η κïινïτικη� πρïσπÀθεια Þσïν
αæïρÀ τη âïη� θεια για την ανασυγκρÞτηση της ΒïσνÝας,
συνδυαúÞµενη µε την επιτακτικη� ανÀγκη για διατη� ρηση
της ειρη� νης, απïτελεÝ πρωτÞγνωρη εµπειρÝα για την Ευρω-
παϊκη� Επιτρïπη� , καθω� ς και για τïυς λïιπïυ� ς øïρηγïυ� ς,
πïυ καθιστÀ αναγκαÝα την πρïσαρµïγη� των øρησιµïπïι-
ïυ� µενων µε� σων στη συγκεκριµε� νη κατÀσταση.

Στï πλαÝσιï της Επιτρïπη� ς, τα πρïγρÀµµατα της Γ∆ ΙΑ
αæïρïυ� σαν κυρÝως ε� ργα υπïδïµη� ς, την ενÝσøυση των θε-
σµω� ν και την ανïικïδÞµηση øω� ρων στε� γασης τα πρïγρÀµ-
µατα της ECHO αæïρïυ� σαν τη στη� ριêη των κïινωνικω� ν
υπïδïµω� ν και των υπïδïµω� ν πρω� της ανÀγκης (υγεÝα,
εκπαÝδευση, επεÝγïυσα απïκατÀσταση).

Στη σηµαντικη� æÀση ε� ναρêης τïυ πρïγρÀµµατïς, ï συντï-
νισµÞς µεταêυ� των υπηρεσιω� ν της Επιτρïπη� ς επιτευ� øθηκε
απÞ διυπηρεσιακη� ïµÀδα, υπÞ την πρïεδρÝα τïυ Αναπλη-
ρωτη� Γενικïυ� ∆ιευθυντη� της Γ∆ ΙΑ. Η ECHO, η Γ∆ XXI
(για τï CAFAO) και Àλλες υπηρεσÝες συµµετεÝøαν διαρκω� ς
σ’ αυτη� τη διαδικασÝα.

Για την ïλïκλη� ρωση αυτïυ� τïυ επÝσηµïυ συντïνισµïυ�
πραγµατïπïιη� θηκαν πïλλε� ς ανεπÝσηµες επαæε� ς µεταêυ�
των υπηρεσιω� ν πïυ εêυπηρε� τησαν την εκτε� λεση της πρï-
σπÀθειας.
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3.9. Ãι øïρηγïÝ ενε� κριναν πρÞγραµµα κατανïµη� ς των
αρµïδιïτη� των. Για παρÀδειγµα, η ΕΤΑΑ ανε� λαâε τïυς
τïµεÝς της ενε� ργειας και των τηλεπικïινωνιω� ν, η ΠαγκÞ-
σµια ΤρÀπεúα τις µεταæïρε� ς και την υδρïδÞτηση, η Επι-
τρïπη� παρενε� âη σε πïλλïυ� ς απÞ τïυς πρïαναæερθε� ντες
τïµεÝς σε συντïνισµÞ µε τïυς λïιπïυ� ς øïρηγïυ� ς. ΕêασæÀ-
λισε, για παρÀδειγµα, την απïκατÀσταση τïυ συστη� µατïς
τηλεπικïινωνιω� ν πïυ επε� τρεψε, απÞ τï Σεπτε� µâριï 1997,
την επικïινωνÝα µεταêυ� της Republika Srpska και της
ÃµïσπïνδÝας (âλ. 3.30).

ΠρïγραµµατισµÞς των παρεµâÀσεων της ECHO 

3.10. Αν και η Επιτρïπη� ανακïÝνωσε την παρïøη� 1 δισ.
ECU για την ανασυγκρÞτηση κατÀ τï øρïνικÞ διÀστηµα
1996—1999, η εκτε� λεση τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� πραγµατïπïι-
εÝται σε ετη� σια âÀση.

3.11. Λαµâανïµε� νης υπÞψη της διατη� ρησης των ανθρω-
πιστικω� ν αναγκω� ν στη ΒïσνÝα, η Επιτρïπη� απïæÀσισε να
øïρηγη� σει σηµαντικη� ανθρωπιστικη� âïη� θεια παρÀλληλα µε
τη âïη� θεια για την ανασυγκρÞτηση. Ã συντïνισµÞς των
δρÀσεων εêασæαλÝúεται απÞ διυπηρεσιακη� ïµÀδα καθω� ς
και απÞ ανεπÝσηµες επαæε� ς (âλ. 3.8.).

3.12. Για τï 1996, ïι παρεµâÀσεις της ECHO στïν τïµε� α
των øω� ρων στε� γασης η� ταν περιïρισµε� νες, ενω� η σηµαντικÞ-
τερη παρε� µâαση� της αæïρïυ� σε πρÞτυπï πειραµατικÞ ε� ργï
της HCR. ΜÞλις τï 1997, µετÀ απÞ αÝτηση τïυ Ανω� τατïυ
Εκπρïσω� πïυ, η ECHO Àρøισε πρÀγµατι τις δρÀσεις της σ’
αυτÞν τïν τïµε� α.

ÃργÀνωση των υπηρεσιω� ν της Γ∆ ΙΑ

3.13. Λαµâανïµε� νων υπÞψη των περιïρισµω� ν Þσïν αæïρÀ
τη δηµιïυργÝα νε� ων θε� σεων απασøÞλησης, η Επιτρïπη�
θε� σπισε µε� τρα αναδιïργÀνωσης µε σκïπÞ την ενÝσøυση
των ïµÀδων διαøεÝρισης της εν λÞγω âïη� θειας. Τα µε� τρα
αυτÀ εÝøαν ως απïτε� λεσµα:

— Τη συ� σταση ïµÀδας απïτελïυ� µενης απÞ 22 Àτïµα στï
γραæεÝï τïυ ΣερÀγεâï κατÀ τï τε� λïς τïυ 1996, δηλαδη�
7 µη� νες µετÀ την ε� ναρêη λειτïυργÝας τïυ, µεταêυ� των
ïπïÝων 4 θε�σεις Α (συµπεριλαµâανïµε� νïυ τïυ πρïϊ-
σταµε� νïυ τïυ γραæεÝïυ), 1 θε� ση Β, 1 θε� ση Γ και 16
θε� σεις τïπικω� ν υπαλλη� λων απÞ τις ïπïÝες 7 θε� σεις για
εκπατρισµε� νïυς τïπικïυ� ς υπαλλη� λïυς (ALAT). Η
Επιτρïπη� µετε�θεσε επÝσης ε� ναν υπÀλληλï κατηγïρÝας
Α στη διïÝκηση τïυ ΜÞσταρ (EUAM) για να εêασæαλÝ-
úει ιδÝως τï κλεÝσιµï των λïγαριασµω� ν πïυ ε� øïυν
σøε� ση µε τις δραστηριÞτητες της ΕΕ (200 εκατ. ECU)
και ε� θεσε ε� ναν Àλλïν υπÀλληλï κατηγïρÝας Α στη
διÀθεση τïυ ΑνωτÀτïυ Εκπρïσω� πïυ (OHR).

— Τη δηµιïυργÝα στην ε� δρα απÞ τï 1996 νε� ας µïνÀδας
∆-1 στï πλαÝσιï της Γ∆ 1Α µε τÝτλï «ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝ-
νη και ΑνασυγκρÞτηση, συµπεριλαµâανïµε� νïυ τïυ

διεθνïυ� ς συντïνισµïυ� και των ïριúÞντιων θεµÀτων των
πïλυκρατικω� ν πρïγραµµÀτων για την πρω� ην Γιïυ-
γκïσλαâÝα». Στï τε� λïς τïυ 1997, η µïνÀδα αυτη� απïτε-
λεÝτï απÞ 21 Àτïµα, τα δυ� ï τρÝτα των ïπïÝων εργÀúï-
νται στην Πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα.

Ùσïν αæïρÀ την εêωτερικη� τεøνικη� εµπειρïγνωµïσυ� νη, τï
1998 εÝναι τï πρω� τï ïικïνïµικÞ ε� τïς για τï ïπïÝï η
Επιτρïπη� εêïυσιïδïτεÝται να øρησιµïπïιη� σει πιστω� σεις
λειτïυργÝας για τεøνικη� στη� ριêη κατÀ την υλïπïÝηση των
πρïγραµµÀτων, σε µε� γιστï πïσïστÞ 2—3,5 % τïυ κÞστïυς
πρïγρÀµµατïς. ΕÝναι ε� ντïνη η διαæïρÀ µε Àλλïυς øïρη-
γïυ� ς Þπως ï USAID, ï ïπïÝïς µπïρεÝ να υπερâεÝ τï 15 %
για παρÞµïιïυ εÝδïυς δαπÀνες.

Για τï 1998, η Επιτρïπη� απïæÀσισε να απïκεντρω� σει την
εæαρµïγη� της κïινïτικη� ς âïη� θειας πïυ παρε� øεται επιτÞ-
πïυ στη ΒïσνÝα. Ãι εêïυσÝες της αντιπρïσωπεÝας και
ιδιαÝτερα τïυ πρïϊσταµε� νïυ της θα ενισøυθïυ� ν. ΕêÀλλïυ,
θα απïκτη� σει γραæεÝα σε πïλλε� ς τïπïθεσÝες στη ΒïσνÝα
εκτÞς τïυ ΣερÀγεâï, ω� στε να αυêη� σει την παρïυσÝα της
στην περιïøη� ιδÝως στη ΜπÀνια Λïυ� κα και τï ΜÞσταρ.

Για πρω� τη æïρÀ ï πρïυMπïλïγισµÞς τïυ 1998 περιε� øει
πιστω� σεις για την πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα πïυ συνïδευ� ïνται
απÞ σøÞλιï τï ïπïÝï επιτρε� πει στην Επιτρïπη� να øρησιµï-
πïιεÝ πιστω� σεις λειτïυργÝας για τεøνικη� âïη� θεια — µε� øρι
2 % για τï Phare και 3,5 % για την ανασυγκρÞτηση πρÞ-
κειται για τη διευκÞλυνση STAP. Η εν λÞγω διευκÞλυνση
θα âïηθη� σει εν µε� ρει να αντιµετωπιστïυ� ν ïρισµε� να πρïâ-
λη� µατα πïυ αντιµετωπÝúει η Επιτρïπη� Þσïν αæïρÀ ανθρω� -
πινï δυναµικÞ. ΩστÞσï, υπÀρøει σηµαντικη� διαæïρÀ απÞ
τïν USAID, πïυ λαµâÀνει ενισøυ� σεις πÀνω απÞ 15 % για
παρÞµïιες δαπÀνες.

3.14—3.15. Η Επιτρïπη� απïæÀσισε να ενισøυ� σει την
αντιπρïσωπεÝα της στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη. Τα επιλεγε� ντα
Àτïµα θα εργÀúïνται επιτÞπïυ απÞ την Àνïιêη τïυ 1998.
Την ηµερïµηνÝα αυτη� , η Επιτρïπη� θα διαθε� τει στη ΒïσνÝα-
ΕρúεγïâÝνη 21 θε� σεις υπαλλη� λων κατηγïρÝας Α (10 θε� σεις
µïνÝµων υπαλλη� λων και 11 θε� σεις τïπικω� ν υπαλλη� λων) και
10 θε� σεις υπαλλη� λων κατηγïρÝας Γ εκ των ïπïÝων 3 για
µÞνιµïυς υπαλλη� λïυς. Η αντιπρïσωπεÝα θα απïτελεÝται
συνïλικÀ απÞ 36 Àτïµα απÞ τα ïπïÝα τα 17 θα εÝναι
µÞνιµïι υπÀλληλïι. Η Επιτρïπη� πρïâαÝνει, εêÀλλïυ, σε
πρïκη� ρυêη διαγωνισµïυ� για τη δηµιïυργÝα στη ΒïσνÝα
µιας µïνÀδας τεøνικη� ς âïη� θειας αρµÞδιας για την εκπÞνη-
ση, υπÞ την επïπτεÝα της, σøεδÝων και για την εêασæÀλιση
της παρακïλïυ� θηση� ς τïυς.

3.16. Τï ΠΒΕ στη ΒïσνÝα êεκÝνησε υπÞ εêαιρετικε� ς
συνθη� κες. ΛÞγω της ε� κτασης και τïυ πïσïυ� της σøετικη� ς
âïη� θειας, της ανÀγκης για διασæÀλιση τïυ κατÀλληλïυ
ελε� γøïυ και της εêαιρετικÀ πïλυ� πλïκης κατÀστασης πïυ
ακïλïυ� θησε την ε� νïπλη συ� ρραêη, κρÝθηκε αναγκαÝα η
εµæανη� ς και λειτïυργικη� παρïυσÝα της Επιτρïπη� ς για την
παρïøη� συνδρïµη� ς κατÀ την υλïπïÝηση τïυ πρïγρÀµµα-
τïς.

Τï γραæεÝï της ΕΚ στï ΣερÀγεâï η� ταν κατÀ τï πρω� τï
εêÀµηνï τïυ 1996, ε� να τεøνικÞ γραæεÝï πïυ Àνïιêε αρøικÀ
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για να εæαρµÞσει τï πρÞγραµµα âασικω� ν ενισøυ� σεων. Τï
πρïσωπικÞ απïτελεÝτï απÞ εµπειρïγνω� µïνες στïν τεøνικÞ
τïµε� α και στïν τïµε� α των εêωτερικω� ν σøε� σεων και συνε-
πω� ς η� ταν δικαιïλïγηµε� νη η øρησιµïπïÝηση πιστω� σεων λει-
τïυργÝας για τï συγκεκριµε� νï σκïπÞ. Την επïøη� εκεÝνη η
Επιτρïπη� δεν µπïρïυ� σε να øρησιµïπïιη� σει πιστω� σεις απÞ
τï Με� ρïς Α τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� επειδη� , µε� øρι τις 24
ΑπριλÝïυ 1996, δεν εÝøε ληæθεÝ απÞæαση για την εγκατÀ-
σταση αντιπρïσωπεÝας της Επιτρïπη� ς στï ΣερÀγεâï.

Ãι τρε� øïυσες δαπÀνες σøετικÀ µε τη λειτïυργÝα τïυ γρα-
æεÝïυ απïρρïæη� θηκαν σταδιακÀ µε την εδραÝωση της
επÝσηµης παρïυσÝας της Επιτρïπη� ς στï ΣερÀγεâï. ΑυτÞ
επιτευ� øθηκε πρω� τα µε� σω ενÞς λïγαριασµïυ� πρïκαταâï-
λω� ν και στη συνε� øεια µε πÀγιες πρïκαταâïλε� ς. Ãι δυ� ï
σηµαντικÞτερες τρε� øïυσες δαπÀνες για την ενïικÝαση τïυ
γραæεÝïυ και τïυς µισθïυ� ς τïυ πρïσωπικïυ� καλυ� æθηκαν
απÞ τις πιστω� σεις τïυ τÝτλïυ Α6 τïυ κïινïτικïυ� πρïυMπïλï-
γισµïυ� µε ισøυ� απÞ τïν Ιïυ� νιï και τï Νïε� µâριï 1996
αντÝστïιøα. ΩστÞσï, η διÀθεση επιπλε� ïν πιστω� σεων στï
Με�ρïς Α τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� θα καθιστïυ� σε ευκïλÞτερï
τï ε� ργï της Επιτρïπη� ς.

3.17. Η ιδιÀúïυσα κατÀσταση της Ανατïλικη� ς ΣλαâïνÝας
πρε� πει να ληæθεÝ υπÞψη πρïκειµε� νïυ να γÝνïυν κατανïη-
τε� ς ïι απïæÀσεις πïυ λαµâÀνïνται κατÀ την εæαρµïγη� των
πρïγραµµÀτων της Επιτρïπη� ς. Η περιïøη� η� ταν υπÞ τïν
ε� λεγøï της UNTAES, η απïστïλη� της ïπïÝας ε� ληêε στις 15
ΙανïυαρÝïυ 1998, ηµερïµηνÝα πλη� ρïυς επανε� νταêης της
περιïøη� ς στην ΚρïατÝα. ΚατÀ την εν λÞγω περÝïδï, η
UNTAES η� ταν ï υπευ� θυνïς για τη διïÝκηση æïρε�ας και ï
µÞνïς συνïµιλητη� ς της Επιτρïπη� ς. Επειδη� , ωστÞσï, η
UNTAES δεν εÝøε νïµικÞ καθεστω� ς δεν η� ταν δυνατÞ να
καταλη� êει σε συµæωνÝα µε την Επιτρïπη� .

ΛÞγω, λïιπÞν, των συνïλικω� ν περιïρισµω� ν της σε πρïσω-
πικÞ, η Επιτρïπη� κατε� æυγε στις διαδικασÝες πïυ περιε� γρα-
ψε τï Συνε� δριï για να εêασæαλÝσει επιτÞπïυ κατÀλληλï
επÝπεδï πρïσωπικïυ� και διαøεÝρισης των σøετικω� ν κεæα-
λαÝων. Η κατÀσταση αυτη� επε� τρεψε στην Επιτρïπη� να
κινητïπïιη� σει µε ταøεÝς ρυθµïυ� ς την κïινïτικη� âïη� θεια.

3.18. Η Επιτρïπη� συµµετε� øει δραστη� ρια στην ειδικη� ïικï-
νïµικη� ïµÀδα (Economic Task Force) πïυ εÝναι αρµÞδια
για τï συντïνισµÞ ïλÞκληρης της διαδικασÝας ανασυγκρÞ-
τησης. Η Επιτρïπη� συµµετε� øει επÝσης στις τïµεακε� ς ïµÀ-
δες εργασÝας, ιδÝως στïυς τïµεÝς πïυ απïλαυ� ïυν κïινïτι-
κη� ς øρηµατïδÞτησης, την πρïεδρÝα της ïπïÝας ανε�θεσε
στην ΙΜΓ πïυ διαθε� τει τις τεøνικε� ς ικανÞτητες και γνωρÝúει
καλÀ τις ανÀγκες.

3.19. Για να ανταπïκριθεÝ γρη� γïρα στην επεÝγïυσα
κατÀσταση πïυ πρïε� κυψε µετÀ τη λη� êη των συγκρïυ� σεων
στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη, η Επιτρïπη� εæÀρµïσε τï ΠΒΕ
µε� σω συµæωνÝας υπεργïλαâÝας. ΩστÞσï, ïι δυσκïλÝες πïυ
περιγρÀæηκαν στï σηµεÝï 3.5 ïδη� γησαν την Επιτρïπη� να
διακÞψει τï πρÞγραµµα και να ελε� γêει κεντρικÀ τη διαøεÝ-
ριση� τïυ. Την επïøη� εκεÝνη, η ιδιÀúïυσα κατÀσταση στη

ΒïσνÝα, ε� να κρÀτïς σε µεταπïλεµικη� æÀση µε αδυ� νατη
κυâερνητικη� δïµη� , πïλυ� πλïκη και ελÀøιστα λειτïυργικη� ,
σε µετÀâαση απÞ κïµµïυνιστικÞ καθεστω� ς πρïς ε� να
δηµïκρατικÞ συ� στηµα δυτικïυ� τυ� πïυ, δεν æαινÞταν να
πρïσæε� ρει στην Επιτρïπη� τις αναγκαÝες εγγυη� σεις για την
εæαρµïγη� της κïινïτικη� ς âïη� θειας σε απïκεντρωµε� νη
âÀση.

Η Επιτρïπη� , επειδη� γνω� ριúε καλÀ Þλïυς αυτïυ� ς τïυς
κινδυ� νïυς, διατη� ρησε την κεντρικη� διαøεÝριση των πρï-
γραµµÀτων της. Η πεÝρα της απÞ τï ΠΒΕ ενÝσøυσε τη
σøετικη� απÞæαση. Η Επιτρïπη� δεν θε� λησε σκÞπιµα να
δηµιïυργη� σει στη ΒïσνÝα æïρεÝς τυ� πïυ Μ∆Π, η συ� σταση
των ïπïÝων απïτε� λεσε τï αντικεÝµενï δυσµενω� ν κριτικω� ν
στις øω� ρες Phare και για τïυς ïπïÝïυς εæαρµÞúεται ση� µε-
ρα ïρθïλïγικη� στρατηγικη� .

ΛÞγω µεταγενε�στερης âελτÝωσης των πïλιτικω� ν διαρθρω� -
σεων και της εγκαθÝδρυσης περισσÞτερï αêιÞπιστων θεσµι-
κω� ν ïργÀνων στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη, η Επιτρïπη� ετïι-
µÀúεται απÞ την Àνïιêη τïυ 1998 να απïκεντρω� σει ïρισµε� -
νες λειτïυργÝες µε µεταæïρÀ πÞρων στï γραæεÝï της στï
ΣερÀγεâï (âλ. παρατηρη� σεις στις παραγρÀæïυς
3.13—3.15)

3.20.-3.21. Ùπως αναæε� ρθηκε στις παραγρÀæïυς
3.13—3.15, η Επιτρïπη� µελετÀ την απïκε� ντρωση της εæαρ-
µïγη� ς των πρïγραµµÀτων µε ενÝσøυση τïυ γραæεÝïυ της
στï ΣερÀγεâï.

ΑκÞµη, η Επιτρïπη� σε συνεργασÝα µε τï âïσνιακÞ
υπïυργεÝï γεωργÝας, υδÀτων και δασω� ν, διαµÞρæωσε την
Àπïψη να µην συστη� σει Μ∆Π, αλλÀ να ενισøυ� σει τη
διïικητικη� ικανÞτητα ïρισµε� νων δηµïσÝων æïρε� ων:

— Στïν τïµε� α των υδÀτων συστÀθηκε επÝσηµα τïν
Ãκτω� âριï 1997 µια µïνÀδα συντïνισµïυ� τïυ πρïγρÀµ-
µατïς για να εêασæαλÝúει τη διασυ� νδεση µεταêυ� της
Επιτρïπη� ς και των αντÝστïιøων υπïυργεÝων της Ãµï-
σπïνδÝας κατÀ τïν πρïσδιïρισµÞ και την εæαρµïγη�
των ε� ργων. Ã ρÞλïς της µïνÀδας περιïρÝúεται στην
τεøνικη� διαøεÝριση των ε� ργων.

— ΠρÞσæατα, η Επιτρïπη� συµæω� νησε κατÀ τï τε� λïς τïυ
1997, να øρηµατïδïτη� σει τη µïνÀδα εæαρµïγη� ς των
ε�ργων στï γεωργικÞ τïµε� α πïυ ενισøυ� εται µε� øρι ση� µε-
ρα απÞ την ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα.

Η συ� σταση Μ∆Π στα υπïυργεÝα κατÀ τï στÀδιï εκκÝνησης
τïυ πρïγρÀµµατïς απïκλεÝστηκε, λαµâανïµε� νων υπÞψη
των πρïâληµÀτων στην περιïøη� (âλ. σηµεÝï 3.19).

Η Επιτρïπη� συµµετε� øει, στïν Ýδιï âαθµÞ µε την ΠαγκÞ-
σµια ΤρÀπεúα, στï συντïνισµÞ της διεθνïυ� ς âïη� θειας.

3.22. Τα µε� τρα πïυ λαµâÀνïνται για την ενÝσøυση των
δυνατïτη� των της αντιπρïσωπεÝας περιγρÀæïνται στις
παραγρÀæïυς 3.13—3.15. Επιπλε� ïν, η Επιτρïπη� διαθε� τει
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επιτÞπïυ ïµÀδα τεøνικη� ς âïη� θειας και λïγιστικïυ� ελε� γ-
øïυ.

Ùσïν αæïρÀ τï πρÞγραµµα τïυ ΜÞσταρ, Þλï σøεδÞν τï
πρïσωπικÞ στην πÞλη ε� øει εêασæαλιστεÝ απÞ τα κρÀτη
µε� λη µε µικρÞ η� µηδενικÞ κÞστïς για τïν πρïυMπïλïγισµÞ
της ΚïινÞτητας. Η Επιτρïπη� απε�σπασε ε� ναν υπÀλληλï στï
ΜÞσταρ και παρεÝøε ενισøυ� σεις για τεøνικη� âïη� θεια. Τï
κÞστïς διαøεÝρισης της δρÀσης αυτη� ς καλυ� æθηκε απÞ τïν
πρïυMπïλïγισµÞ λειτïυργÝας συ� µæωνα µε την Κïινη� ∆ρÀση.
Ãι ρυθµÝσεις αυτε� ς εÝναι περισσÞτερï γενναιÞδωρες απÞ
εκεÝνες πïυ επιτρε� πïνται στï πλαÝσιï της ισøυ� ïυσας νïµï-
θεσÝας για την ανασυγκρÞτηση η� των κïνδυλÝων τïυ πρïυM-
πïλïγισµïυ� για τï Phare.

3.23. Ã πρïϊστÀµενïς της CAFAO ΕΚ διενεργεÝ διαâïυ-
λευ� σεις σε καθηµερινη� σøεδÞν âÀση µε τï διïικητικÞ πρï-
σωπικÞ της Γ∆ ÌÌΙ και υπïâÀλλει τακτικÀ εκθε� σεις στïν
πρÞεδρï της διυπηρεσιακη� ς ïµÀδας. ΑυτÞς ï τρÞπïς δια-
øεÝρισης επιτρε� πει την απïκεντρωµε� νη λειτïυργÝα τïυ
συστη� µατïς øωρÝς απω� λεια τïυ ελε� γøïυ της δρÀσης. Η
απïτελεσµατικÞτητα των ενεργειω� ν της CAFAO ΕΚ σε
επÝπεδï ïργÀνωσης και δηµïσιïνïµικη� ς διαøεÝρισης âασÝ-
úεται στη στη� ριêη των Βρυêελλω� ν, σε θε� µατα καθïδη� γησης
της διïÝκησης, ïργÀνωσης της εêασæÀλισης διεθνïυ� ς πρï-
σωπικïυ� , αγïρÀς τïυ αναγκαÝïυ εêïπλισµïυ� , διαøεÝρισης
των κεæαλαÝων µε τïν υπευ� θυνï δηµïσÝων συµâÀσεων,
ελε� γøïυ τïυ τïπικïυ� πρïυπïλïγισµïυ� τïυ CAFAO κ.λπ.

3.24. Η ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα και ï USAID (µε� øρι 15 %
τïυ κÞστïυς τïυ πρïγρÀµµατïς) διαθε� τïυν µεγαλυ� τερη
ευελιêÝα Þσïν αæïρÀ τις δηµïσιïνïµικε� ς ρυθµÝσεις πïυ
ισøυ� ïυν κατÀ τη διαøεÝριση τïυ πρïγρÀµµατïς απÞ αυτη�
της αρµÞδιας για τïν πρïυMπïλïγισµÞ αρøη� ς, η ïπïÝα επε� -
τρεψε σε εêαιρετικε� ς περιπτω� σεις στην Επιτρïπη� να øρησι-
µïπïιη� σει τï 2—3,5 % τïυ κÞστïυς τïυ πρïγρÀµµατïς. Ã
USAID ε� øει τη δυνατÞτητα να συνÀπτει πρïσθη� κες σε
συµâÀσεις πïυ υπερâαÝνïυν ïρισµε� να εκατïµµυ� ρια ECU
øωρÝς επÝσηµες διαδικασÝες διαγωνισµω� ν (π.ø. λειτïυργικε� ς
δαπÀνες τïυ γραæεÝïυ τïυ στï ΣερÀγεâï).

3.25. Η Επιτρïπη� Þρισε νε�ï διευθυντη� στην πρω� ην Γιïυ-
γκïσλαâÝα την 1η ΝïεµâρÝïυ 1997. Επιπλε� ïν, την 1η
∆εκεµâρÝïυ 1997, ïρÝστηκε ειδικÞς συ� µâïυλïς µε συγκεκρι-
µε� νη αρµïδιÞτητα τï συντïνισµÞ της âïη� θειας επιτÞπïυ
στη ΒïσνÝα καθω� ς και στις Βρυêε� λλες.

ÃργÀνωση των υπηρεσιω� ν της ECHO

3.26. Ãι εµπειρïγνω� µïνες πïυ ε� øïυν πρïσληæθεÝ για
απïστïλε� ς της ECHO επιτÞπïυ διαθε� τïυν, λαµâανïµε� νïυ
τïυ ιδιÀúïντα øαρακτη� ρα της ανθρωπιστικη� ς âïη� θειας,
ανανεω� σιµες συµâÀσεις εêÀµηνης κατÀ µε� σï Þρï διÀρκει-
ας. Επειδη� η πρïετïιµασÝα των συµâÀσεων αυτω� ν απαιτεÝ

κατÀ µε� σï Þρï ε� êι εâδïµÀδες, ïι υπευ� θυνïι των γραæεÝων
εκεÝ καλïυ� νται, δυ� ï µη� νες πριν απÞ τη λη� êη των συµâÀσε-
ων, να δω� σïυν τη γνω� µη τïυς για τη σκïπιµÞτητα παρÀτα-
σης και για την επιθυµÝα τïυ εµπειρïγνω� µïνα να συνεøÝσει
την απïστïλη� τïυ.

3.27. Για να âελτιω� σει περισσÞτερï τη λειτïυργικη� της
απïτελεσµατικÞτητα, η ECHO εêετÀúει τις δυνατÞτητες
µερικη� ς απïκε� ντρωσης των διαδικασιω� ν για τις συµâÀσεις
και τις πληρωµε� ς. Η ECHO για τη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη
διαθε� τει απÞ τï 1996 τη δυνατÞτητα να διαøειρÝúεται σøε� -
δια µε� øρι 42 000 ECU.

Ãι διαâïυλευ� σεις, ωστÞσï, µε την ε� δρα παραµε� νïυν
σηµαντικε� ς ιδÝως Þσïν αæïρÀ τη διαøεÝριση των συµâÀσε-
ων. ÌωρÝς τις διαâïυλευ� σεις αυτε� ς, η ε� δρα θα παρακïλïυ-
θεÝ µε δυσκïλÝα την εêε� λιêη των ενεργειω� ν στη øω� ρα.
ΕêÀλλïυ, η απïκε� ντρωση αυτη� θα αυêη� σει αισθητÀ τις
δαπÀνες πïυ συνεπÀγεται η τεøνικη� âïη� θεια. Αν πραγµα-
τïπïιηθεÝ η εν λÞγω απïκε� ντρωση, θα πρε� πει να συνïδευ� ε-
ται απÞ ενÝσøυση τïυ πρïσωπικïυ� της Επιτρïπη� ς ω� στε να
εÝναι δυνατη� η απïστïλη� επιτÞπïυ ειδικω� ν στïν τïµε� α της
ανθρωπιστικη� ς âïη� θειας.

Εæαρµïγη� των πρïγραµµÀτων

ΠïσïστÞ øρησιµïπïÝησης των πιστω� σεων

3.29. Η ΕΤΕ δεν µπÞρεσε να ενταøθεÝ στη διαδικασÝα
παρÀ τη σøετικη� επιθυµÝα της Επιτρïπη� ς, επειδη� κÀπïια
âïσνιακη� ïæειλη� πïυ δηµιïυργη� θηκε ε� ναντι της ΕΤΕ πριν
απÞ τη συ� ρραêη εµπïδÝúει âÀσει τïυ καταστατικïυ� την
παρε� µâαση� της. Τï ΜÀιï 1998, η Επιτρïπη� θα υπïâÀλει
πρïτÀσεις στï Συµâïυ� λιï για να καταστεÝ δυνατη� η παρε�µ-
âαση της ΕΤΕ.

3.30. Τï ΕλεγκτικÞ Συνε� δριï πρïσπαθεÝ να συγκρÝνει τις
δρÀσεις πïυ øρηµατïδïτη� θηκαν απÞ την Επιτρïπη� µε
αυτε� ς πïυ øρηµατïδÞτησαν Àλλïι øïρηγïÝ. Η συ� γκριση
αυτη� , ωστÞσï, δεν υπïγραµµÝúει τï γεγïνÞς Þτι ïι Àλλïι
øïρηγïÝ ε� øïυν αναλÀâει δρÀσεις διαæïρετικïυ� øαρακτη� -
ρα.

Για παρÀδειγµα, η ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα πρïσæε� ρει στη� ριêη
ïυσιαστικÀ µε� σω δανεÝων. Η διαøεÝριση δανεÝïυ διαæε�ρει
σηµαντικÀ απÞ τï καθεστω� ς µη επιστρεπτε� ων ενισøυ� σεων
πïυ εêασæαλÝúει η Επιτρïπη� . Ãι µη επιστρεπτε� ες ενι-
σøυ� σεις παρε� øïνται µε µÞνη εγγυ� ηση την πïλιτικη� δε� σµευ-
ση τïυ δικαιïυ� øïυ. Πρïκειµε� νïυ να πρïστατευθïυ� ν τα
δηµÞσια κεæÀλαια, ïι ε� λεγøïι για την εκταµÝευση των µη
επιστρεπτε� ων ενισøυ� σεων εÝναι, συνεπω� ς, πïλυπλïκÞτερïι
και âραδυ� τερïι απÞ αυτïυ� ς των δανεÝων. ΑντÝθετα, τα
δÀνεια εêïæλïυ� νται και καλυ� πτïνται απÞ εγγυη� σεις εκ
µε� ρïυς τïυ δικαιïυ� øïυ κρÀτïυς. Ãι εêïæλη� σεις τïυς πι-
στω� νïνται στïν ισïλïγισµÞ της τρÀπεúας. Η επιâïλη� πïλι-
τικω� ν Þρων ε� øει λιγÞτερï υπïøρεωτικÞ øαρακτη� ρα. ΠαρÀ
τï
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µειïνε� κτηµα αυτÞ, η λειτïυργÝα των εκταµιευ� σεων µη επι-
στρεπτε� ων ενισøυ� σεων της Επιτρïπη� ς και των δανεÝων της
ΠαγκÞσµιας ΤρÀπεúας παρïυσιÀúει πïλλε� ς ïµïιÞτητες.

Ùσïν αæïρÀ τïν USAID, σηµαντικÞ στïιøεÝï της âïη� θειας
πïυ παρεÝøε συνÝστατï σε κïνδυ� λια τïυ πρïυMπïλïγισµïυ�
για µικρε� ς επιøειρη� σεις, µε ταøυ� τερï και πÀλι ρυθµÞ εκτα-
µÝευσης. Ãι διαδικασÝες λη� ψης των απïæÀσεων πïυ
ισøυ� ïυν για τïν USAID εÝναι επÝσης σηµαντικÀ απλïυ� στε-
ρες απÞ αυτε� ς της ΕΕ, Þπïυ η Επιτρïπη� εÝναι υπïøρεωµε� -
νη να ενεργεÝ στï πλαÝσιï κανïνισµïυ� µε αυστηρÞτερïυς
κανÞνες για τις δηµÞσιες συµâÀσεις. ΠρÀγµατι ï κανïνι-
σµÞς για την ανασυγκρÞτηση πïυ θε� σπισε τï Συµâïυ� λιï
απïτελïυ� σε απλη� αντιγραæη� τïυ κανïνισµïυ� για τï Tacis
ï ïπïÝïς η� ταν εντελω� ς ακατÀλληλïς για τη ΒïσνÝα. Σε
αντÝθεση µε τις Ηνωµε� νες ΠïλιτεÝες πïυ εργÀστηκαν αρøι-
κÀ κυρÝως στις περιïøε� ς Þπïυ η� ταν εγκατεστηµε� νες ïι
ε� νïπλες δυνÀµεις τïυς, η âïη� θεια της Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης
περιελÀµâανε και τις δυ� ï ενÞτητες. Η âïη� θεια πρïς τη
Republika Srpska ανεστÀλη πρω� τα τï 1996 και µετÀ τï
1997 λÞγω των απαιτη� σεων της συµæωνÝας τïυ Ντε� ιτïν,
γεγïνÞς πïυ καθυστε� ρησε επÝσης τις εκταµιευ� σεις.

3.32. ÌÀρη στï πρÞγραµµα Àρσης ναρκïπεδÝων, η Επι-
τρïπη� πρïε� âη στην κατÀρτιση τÞσï εκπαιδευτω� ν Þσï και
ναρκïσυλλεκτω� ν, πρïµη� θευσε τï σøετικÞ υλικÞ και πραγ-
µατïπïÝησε Àρση ναρκïπεδÝων σε πïλλε� ς περιïøε� ς για να
επιτρε�ψει τÞσï την επιστρïæη� των πρïσæυ� γων Þσï και την
ε� ναρêη µεγÀλων ε� ργων υπïδïµη� ς. Η δρÀση αυτη� διεκπε-
ραιω� θηκε σε στενÞ συντïνισµÞ µε τα διεθνη� και τïπικÀ
Þργανα, ενω� η Επιτρïπη� æρÞντισε ιδιαÝτερα να µην ανα-
µειøθεÝ σε ασαæεÝς εµπïρικε� ς δραστηριÞτητες ïι ïπïÝες
αναλαµâÀνïνται σε µεγÀλï âαθµÞ στïν εν λÞγω τïµε� α. Η
πρïσεκτικη� ανÀλυση των πρïτÀσεων πïυ υπïâλη� θηκαν
απïτε� λεσε την αιτÝα κÀπïιας καθυστε� ρησης. Ση� µερα και σε
συντïνισµÞ µε τï Κε� ντρï Καταπïλε� µησης των Ναρκω� ν
ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης, η Επιτρïπη� øρηµατïδïτεÝ πρÞγραµ-
µα πïυ απïσκïπεÝ στην ενÝσøυση των ικανïτη� των της
πρïστασÝας των πïλιτω� ν στï θε� µα της Àρσης ναρκïπεδÝων.
Τï σηµαντικÞ πλεïνε� κτηµα αυτη� ς της δρÀσης συνÝσταται
στï Þτι επιâÀλλει την Àρση ναρκïπεδÝων στï τïπικÞ επÝπε-
δï αυêÀνïντας την ταøυ� τητα και την απïτελεσµατικÞτητα
της παρε� µâασης. Η ανÀληψη των πιστω� σεων πïυ πρïâλε� -
πïνταν για τï 1997 καθυστε� ρησε λÞγω των δυσøερειω� ν πïυ
αντιµετωπÝστηκαν κατÀ τις διαπραγµατευ� σεις µε τις αρøε� ς
της ΒïσνÝας. Ãι εν λÞγω πιστω� σεις, πïυ πρïâλε� πïνται για
τï 1997, µεταæε� ρθηκαν στï 1998 και αναλη� æθηκαν στις 26
ΜαρτÝïυ 1998, επιτρε� πïντας την υπïγραæη� της συ� µâασης
στï ΣερÀγεâï µεταêυ� τïυ Γενικïυ� ∆ιευθυντη� της Γ∆ ΙΑ
και των πρωθυπïυργω� ν της ÃµïσπïνδÝας και της Repu-
blika Srpska.

ΕκπÞνηση των σøεδÝων

3.33. Τα µε� τρα πïυ περιγρÀæïνται στις παραγρÀæïυς
3.13.-3.15 και 3.22 πρïïρÝúïνται να âελτιω� σïυν την κατÀ-
σταση των υπηρεσιω� ν της Επιτρïπη� ς στï ΣερÀγεâï.

3.34. Η IMG δηµιïυργη� θηκε µε πρωτïâïυλÝα της Επιτρï-
πη� ς. Ìρησιµïπïιη� θηκε µε συνε� πεια απÞ την Επιτρïπη�

κατÀ την πρïετïιµασÝα των πρïγραµµÀτων στïυς τïµεÝς
Þπïυ øρειαúÞταν πραγµατικη� εµπειρïγνωµïσυ� νη Þπως ï
πρïσδιïρισµÞς ε� ργων και τρÞπων εæαρµïγη� ς (η SRSA,
µεταêυ� Àλλων, θεωρη� θηκε απÞ την IMG ως κατÀλληλη
ΜΚÃ για τï ΓκÞραúντε).

Η IMG, ωστÞσï, παρεµâαÝνει µÞνï σε ïρισµε� νïυς τïµεÝς
(ενε� ργεια, øω� ρïι στε� γασης, µεταæïρε� ς και υδρïδÞτηση).
∆εν εÝναι λïιπÞν σε θε� ση να âïηθη� σει την Επιτρïπη� σε
τïµεÝς Þπως η εκπαÝδευση, η υγεÝα, η γεωργÝα η� η ανÀ-
πτυêη των θεσµω� ν.

3.35. ΚατÀ τη συνεδρÝαση των MKO τïν ΙανïυÀριï 1998,
ïι πρïσδïκÝες και ïι απαιτη� σεις της Επιτρïπη� ς διευκρινÝ-
στηκαν πλη� ρως. Η Επιτρïπη� υπε� âαλε λεπτïµερε� ς ε� γγραæï
µε περισσÞτερες απÞ 400 σελÝδες πïυ περιεÝøε ιδÝως ακρι-
âεÝς ïδηγÝες για τη διατυ� πωση πρïτÀσεων. Ãι πρïτÀσεις
πïυ λη� æθηκαν για 200 περÝπïυ σøε� δια αναλυ� θηκαν και
αêιïλïγη� θηκαν σε τεøνικÞ επÝπεδï âÀσει πρïκαθïρισµε� -
νων κριτηρÝων. Ã øαρακτηρισµÞς της εν λÞγω ενε� ργειας
απÞ τï ΕλεγκτικÞ Συνε� δριï ως κατευθυνÞµενης απÞ τα
αιτη� µατα των MKO δεν λαµâÀνει υπÞψη τα στïιøεÝα
αυτÀ.

Ùσïν αæïρÀ τïν ανθρωπιστικÞ τïµε�α, η Επιτρïπη� ελε� γøει
τις MKO και τις δραστηριÞτητε� ς τïυς στη øω� ρα ιδÝως
µε� σω της τεøνικη� ς âïη� θειας επιτÞπïυ πïυ επιτρε� πει στην
ECHO να διαδραµατÝúει ενεργÞ ρÞλï και να διατηρεÝ την
πρωτïâïυλÝα στï πλαÝσιï της εταιρικη� ς σøε� σης µε τις
εντÞπιες MKO. ΕêÀλλïυ, η ECHO πραγµατïπïιεÝ πïλλε� ς
απïστïλε� ς ελε� γøïυ στην ε� δρα των εταÝρων της για να
εêετÀúει, ιδÝως, τη διïικητικη� και δηµïσιïνïµικη� τïυς ικα-
νÞτητα καθω� ς και την ακρÝâεια των στïιøεÝων πïυ περιε� -
øïνται στις εκθε� σεις τïυς για την περιγραæη� της κατÀστα-
σης και τα δηµïσιïνïµικÀ θε� µατα. Τε� λïς, η ECHO πραγ-
µατïπïιεÝ επÝσης αêιïλïγη� σεις των σøεδÝων η� /και των
πρïγραµµÀτων.

Συ� ναψη των συµâÀσεων

3.36. Η υ� παρêη δυ� ï διαæïρετικω� ν κανïνισµω� ν αντικα-
τïπτρÝúει την απÞæαση της αρµÞδιας για τïν πρïυMπïλïγισ-
µÞ αρøη� ς τï 1996 να εγκρÝνει ε� να νε� ï κïνδυ� λιï ειδικÞ για
την ανασυγκρÞτηση, για τï ïπïÝï øρειÀúεται νïµικη� âÀση.
Τï 1995, επειδη� ï πρïυMπïλïγισµÞς εÝøε η� δη καταρτιστεÝ, τï
µÞνï µε� σï πïυ µπïρïυ� σε να øρησιµïπïιηθεÝ αµε� σως η� ταν
τï Phare.

3.37. Λαµâανïµε� νïυ υπÞψη τïυ επεÝγïντïς øαρακτη� ρα
της κατÀστασης, ïι παρεκκλÝσεις απÞ τις συνη� θεις διαδικα-
σÝες πïυ θεσπÝστηκαν στï πλαÝσιï τïυ ΠΒΕ επε� τρεψαν
στην Επιτρïπη� να επιταøυ� νει τη θε� ση σε εæαρµïγη� τïυ
πρïγρÀµµατïς.

3.39. Η Επιτρïπη� Àρøισε δηµïσιïνïµικÞ ε� λεγøï τïυ ΠΒΕ
και θα εêετÀσει τα σηµεÝα πïυ πρïε� âαλε τï ΕλεγκτικÞ
Συνε� δριï σøετικÀ µε τïυς ïργανισµïυ� ς εæïδιασµïυ� στï
συγκεκριµε� νï πλαÝσιï. Ùσïν αæïρÀ τις δρÀσεις της Ýδιας
της Επιτρïπη� ς:
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α) Ãι καταστÀσεις επιλïγη� ς πρïµηθευτω� ν πïυ συνε� ταêαν
ïι ïργανισµïÝ εæïδιασµïυ� âασÝστηκαν σε κατÀλïγï πïυ
συντÀøθηκε µε� σω ανïικτη� ς πρÞσκλησης πρïς εκδη� λωση
ενδιαæε� ρïντïς πïυ εêε� δωσε η Επιτρïπη� . Ã κατÀλïγïς
περιελÀµâανε 1 692 ενδεøÞµενïυς πρïµηθευτε� ς (απÞ 14
øω� ρες ΕΕ και 11 øω� ρες Phare) πïυ κÀλυπταν και τïυς
ïκτω� τïµεÝς τïυ ΠΒΕ.

γ) Στï πλαÝσιï µιας ΒïσνÝας σε µεταπïλεµικÞ στÀδιï,
Þπïυ ïι κÝνδυνïι αστÀθειας η� ταν ακÞµη µεγÀλïι, εÝναι
ευ� κïλï να γÝνει αντιληπτÞ Þτι, σε ïρισµε� νες περιπτω� σεις, ïι
λιγÞτερï ενδιαæε� ρïυσες πρïσæïρε� ς υπερε� âησαν τα πïσÀ
πïυ εÝøαν αρøικÀ διατεθεÝ για τις εν λÞγω ενε� ργειες.

δ) Ãι Þρïι των συµâÀσεων µεταêυ� της Επιτρïπη� ς και των
ïργανισµω� ν εæïδιασµïυ� η� ταν εêαιρετικÀ ακριâεÝς Þσïν
αæïρÀ τις ενδεικνυÞµενες διαδικασÝες για την αγïρÀ εêï-
πλισµω� ν. Σε ïρισµε� νες περιπτω� σεις, η Επιτρïπη� επε� τρεψε
παρεκκλÝσεις απÞ τις πρïθεσµÝες πïυ ïρÝúïυν κανïνικÀ ïι
ρυθµÝσεις Phare για να αντιµετωπιστïυ� ν επεÝγïυσες κατασ-
τÀσεις.

ú) Η Επιτρïπη� æρÞντισε για τïν ε� λεγøï τïυ µεγε� θïυς των
καταστÀσεων και παρεÝøε στατιστικÀ στïιøεÝα για τη γεω-
γραæικη� κατανïµη� τïυς µεταêυ� των κρατω� ν µελω� ν.

Ãρισµε� να κρÀτη µε� λη εêε� æρασαν διαµαρτυρÝες, συ� µæωνα
µε τις ïπïÝες ï αριθµÞς των συµâÀσεων πïυ εÝøαν παραøω-
ρηθεÝ στïυς αντÝστïιøïυς εθνικïυ� ς κατασκευαστε� ς τïυς
δεν απεικÞνιúε τï επÝπεδï της συνεισæïρÀς τïυς στïν
πρïυπïλïγισµÞ της ΕΕ. Ãι παρατηρη� σεις αυτε� ς ε� ρøïνται
σε αντÝθεση µε την ανÀγκη για εντελω� ς ανεêÀρτητη πρï-
σε� γγιση της διαøεÝρισης τïυ πρïγρÀµµατïς ΠΒΕ.

3.40. Ùπως πρïâλε� πεται στïν κανïνισµÞ 1628/96, ïι øω� ρες
Phare ε� øïυν πρÞσâαση στην αγïρÀ σε εêαιρετικε� ς περι-
πτω� σεις. Η διαæïρïπïÝηση αυτη� επιâλη� θηκε στην Επιτρï-
πη� απÞ τη νïµïθετικη� αρøη� .

3.41. ΑντÝθετα πρïς την αρøικη� πρÞταση της Επιτρïπη� ς,
τï Συµâïυ� λιï επε� âαλε αυστηρÞτερα ανω� τατα Þρια η� περισ-
σÞτερï ευε� λικτες διαδικασÝες δηµÞσιων συµâÀσεων, ιδÝως,
για τις πρïµη� θειες και τις συµâÀσεις ε� ργων.

3.42. Η øρησιµïπïÝηση MKO επε� τρεψε, λαµâανïµε� νων
υπÞψη των ιδιαÝτερων συνθηκω� ν, τη µεÝωση των δαπανω� ν,
την επιτÀøυνση των διαδικασιω� ν και την απïτελεσµατικÞ-
τερη διαøεÝριση παρε�µâασης µεγÀλης κλÝµακας.

ΑναπÞσπαστï µε� ρïς τïυ æακε� λïυ απïτελεÝ στï εêη� ς τυπï-
πïιηµε� νï ε� ντυπï πïυ πρε�πει να συµπληρω� νει ï διαøειρι-
στη� ς.

3.43. Ãι κανÞνες για την υπεργïλαâÝα τρïπïπïιη� θηκαν µε
εγøειρÝδιï τïν Αυ� γïυστï 1997 συ� µæωνα µε σøετικÀ σøÞλια
τïυ Ελεγκτικïυ� ΣυνεδρÝïυ.

3.45. Ãι κλÝµακες της ECHO για τις απïδïøε� ς των τïπι-
κω� ν υπαλλη� λων θα αναπρïσαρµïστïυ� ν στï Àµεσï µε� λλïν,
λαµâανïµε� νης ιδÝως υπÞψη της µη πρïσαρµïγη� ς των κατ’
απïκïπη� πïσω� ν στην υæισταµε� νη κατÀσταση της ΒïσνÝας-
ΕρúεγïâÝνης.

Στï πλαÝσιï των διαδικασιω� ν πρïετïιµασÝας των συµâÀσε-
ων απïκατÀστασης στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη, η ECHO
απαιτεÝ απÞ τïν εταÝρï πρïκαταρκτικη� συγγραæη� υπïøρε-
ω� σεων η ïπïÝα πρε� πει στη συνε� øεια να εγκριθεÝ απÞ την
IMG και την ECHO για τη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη πριν απÞ
τη συ� νταêη και την υπïγραæη� των συµâÀσεων. Η εν λÞγω
συγγραæη� υπïøρεω� σεων δεν µπïρεÝ να περιλαµâÀνεται
στη συ� µâαση επειδη� απïτελεÝ κανïνικÀ τï αντικεÝµενï
πïλλω� ν αλλαγω� ν κατÀ τη θε� ση σε εæαρµïγη� των εργασιω� ν.
Σε αντÝθετη περÝπτωση κÀθε αλλαγη� θα απαιτïυ� σε την
τρïπïπïÝηση της συ� µâασης, γεγïνÞς πïυ θα âÀρυνε
σηµαντικÀ τη διïικητικη� εργασÝα.

Η περÝïδïς εγγυ� ησης καθïρÝúεται µεταêυ� της επιøεÝρησης
πïυ εκτελεÝ τις εργασÝες και τïυ δικαιïυ� øïυ τïυ ε� ργïυ.
ΚατÀ τη λη� êη τïυ ε� ργïυ, η MKO, η κατασκευαστικη�
εταιρεÝα και ε� νας αντιπρÞσωπïς τïυ δικαιïυ� øïυ, συøνÀ ï
ïργανισµÞς τïπικη� ς αυτïδιïÝκησης, πραγµατïπïιïυ� ν κïινη�
επιθεω� ρηση, κατÀ τï τε� λïς της ïπïÝας, κανïνικÀ, ï δικαι-
ïυ� øïς απïδε� øεται τις εργασÝες και παραλαµâÀνει τï κτÝριï.
Η ECHO για τη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη úητεÝ επÝσης απÞ την
IMG να διενεργη� σει την τελικη� επιθεω� ρηση των εργασιω� ν
πρïτïυ� δω� σει τη συ� µæωνη γνω� µη της για την τελικη� πλη-
ρωµη� , η ïπïÝα για την ECHO ανε� ρøεται πÀντïτε στï
20 %.

Πληρωµε� ς

3.46.—3.48. ΕÝναι δυνατÞ ïι πρïκαταâïλικε� ς πληρωµε� ς να
γÝνïνται απευθεÝας απÞ τη øρηµατïδïτικη� µïνÀδα της Γ∆
ΙΑ. ΩστÞσï, αυτÞ απαιτεÝται να ïρÝúεται σαæω� ς στη
συ� µâαση. Η Επιτρïπη� θα εêετÀσει τη σκïπιµÞτητα της εν
λÞγω διαδικασÝας. Ãι αιτη� σεις για κανïνικε� ς πληρωµε� ς θα
η� ταν σκÞπιµï να στε� λλïνται στις υπηρεσÝες λειτïυργÝας,
ω� στε η παρεøÞµενη υπηρεσÝα να µπïρεÝ να επαληθευτεÝ
και να αναγρÀæεται στην αÝτηση η µνεÝα «Conforme aux
faits, bon à payer» Þπως απαιτεÝται απÞ τï δηµïσιïνïµικÞ
κανïνισµÞ. ΜελετÀται η δηµιïυργÝα τïπικïυ� συστη� µατïς
πληρωµω� ν στη øω� ρα για την επιτÀøυνση των διαδικα-
σιω� ν.

3.47. Îøει διαµïρæωθεÝ τυπïπïιηµε� νï ε� ντυπï τραπεúικη� ς
εγγυ� ησης πïυ επισυνÀπτεται σε κÀθε συ� µâαση. 

ΩστÞσï, ανεêÀρτητα απÞ τï θε�µα τïυ τυ� πïυ των τραπεúι-
κω� ν εγγυη� σεων, πρε� πει να σηµειωθεÝ Þτι σηµαντικÞς αριθ-
µÞς τραπεúικω� ν εγγυη� σεων απïτελïυ� ν τï αντικεÝµενï επι-
στρïæω� ν στïυς συµâαλλïµε� νïυς για τïυς παρακÀτω
λÞγïυς:

1. Η ηµερïµηνÝα ισøυ� ïς πïυ αναæε� ρεται στην τραπεúικη�
εγγυ� ηση εÝναι εσæαλµε� νη. ∆εν εÝναι συ� µæωνη πρïς τις
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πρïδιαγραæε� ς πïυ ïρÝúïνται στïυς γενικïυ� ς Þρïυς της
συ� µâασης και αναæε� ρει πρÞωρη ηµερïµηνÝα λη� êης.

2. Ã αναæερÞµενïς στην τραπεúικη� εγγυ� ηση τραπεúικÞς
λïγαριασµÞς (πïυ ε� øει Àµεση επÝδραση στην απïτελεσµα-
τικÞτητα της εγγυ� ησης) και ï τραπεúικÞς λïγαριασµÞς πïυ
αναæε� ρεται στην αÝτηση πληρωµη� ς εκ µε�ρïυς τïυ συµâαλ-
λïµε� νïυ εÝναι ασυµâÝâαστïι. Η Επιτρïπη� δεν θα η� ταν,
συνεπω� ς, σε θε� ση να πραγµατïπïιη� σει την πληρωµη� øωρÝς
να θÝêει την τραπεúικη� εγγυ� ηση. ΠρÞκειται, λïιπÞν, σαæω� ς
για θε� µατα ïυσÝας και Þøι τυ� πïυ.

3.49. Η απÞæαση επισκευη� ς τïυ ΚïινïâïυλÝïυ και τïυ
τµη� µατïς πïυ θα επισκευαστεÝ παρïυσιÀστηκαν απÞ τï
OHR και την ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα. Τï ε� ργï εÝøε η� δη
απïτελε� σει τï αντικεÝµενï αêιïλÞγησης και Þταν úητη� θηκε
η øρηµατïδïτικη� ενÝσøυση της Επιτρïπη� ς η� ταν ε� τïιµες ïι
πρïκηρυ� êεις των σøετικω� ν διαγωνισµω� ν. Η Επιτρïπη� θα
µπïρïυ� σε να αρνηθεÝ τη συµµετïøη� της γνωρÝúïντας Þτι
δεν µπïρïυ� σε να σεâαστεÝ τις πρïθεσµÝες λαµâανïµε� νων
υπÞψη των νε� ων πρïκηρυ� êεων διαγωνισµω� ν πïυ ε� πρεπε
να δηµïσιευ� σει συ� µæωνα µε τις δικε� ς της διαδικασÝες.
∆εδïµε� νïυ Þτι δεν υπη� ρøε κανε� να Àλλï κεæÀλαιï και λÞγω
της πïλιτικη� ς σηµασÝας πïυ παρïυσÝαúε η επισκευη� τïυ
ΚïινïâïυλÝïυ, η Επιτρïπη� ανε� λαâε τη δε� σµευση να πραγ-
µατïπïιη� σει τις εργασÝες πïυ της úητη� θηκαν, ïι ïπïÝες δεν
περιελÀµâαναν τï κεντρικÞ ηµικυ� κλιï τïυ εν λÞγω κτι-
ρÝïυ.

Ã ΓενικÞς ∆ιευθυντη� ς της Γ∆ ΙΑ µετε� âη στις 3 ΑπριλÝïυ
1998 στï øω� ρï των εργασιω� ν µετÀ απÞ διαâïυλευ� σεις µε
τïν Ανω� τατï ΕκπρÞσωπï. Τï ε� ργï παρïυσιÀúει στρατηγι-
κη� σηµασÝα στï πλαÝσιï των πρïσπαθειω� ν της διεθνïυ� ς
κïινÞτητας να συγκεντρω� σει στïυς συγκεκριµε� νïυς øω� ρïυς
τις κεντρικε� ς αρøε� ς και τï Κïινïâïυ� λιï της ΒïσνÝας-
ΕρúεγïâÝνης. Ùλïι ïι εντÞπιïι ενδιαæερÞµενïι επιâεâαιω� -
νïυν την αδυναµÝα øρησιµïπïÝησης τïυ παλαιïυ� ηµικυ-
κλÝïυ λαµâανïµε� νης υπÞψη της υ� παρêης µικρÞτερων
κατÀλληλων αιθïυσω� ν συνεδριÀσεων.

Παρακïλïυ� θηση και αêιïλÞγηση των σøεδÝων

3.51. Η Technitas ανε� λαâε τï ε� ργï παρακïλïυ� θησης Þσïν
αæïρÀ τï πρÞγραµµα ΠΒΕ. Ã ρÞλïς των υπαλλη� λων
πρïγρÀµµατïς η� ταν συνεπω� ς να παρακïλïυθïυ� ν τï πρÞ-
γραµµα σε στενη� συνεργασÝα µε τïν αρµÞδιï υπÀλληλï
στις Βρυêε� λλες, ï ïπïÝïς ε� øει την ευθυ� νη για τη συνïλικη�
παρακïλïυ� θηση.

Για τï πρÞγραµµα ανασυγκρÞτησης, υπÀρøïυν ρυθµÝσεις
παρακïλïυ� θησης για τïυς τïµεÝς των κατïικιω� ν (απÞ µε� σα
1997), της υδρïδÞτησης (απÞ τïν Ãκτω� âριï 1997) και της
γεωργÝας (απÞ τï ∆εκε� µâριï 1997). ΣυστηµατικÞτερη πρï-
σε� γγιση στï πλαÝσιï των σøïλÝων για τα κïνδυ� λια τïυ
πρïυMπïλïγισµïυ� τïυ 1998 πïυ πρïïρÝúïνται για την πρω� -
ην ΓιïυγκïσλαâÝα επιτρε� πει την αναλïγικη� øρησιµïπïÝηση
των πιστω� σεων λειτïυργÝας για σκïπïυ� ς τεøνικη� ς âïη� θει-
ας. Îνα µε� ρïς των πιστω� σεων αυτω� ν πρÞκειται να øρησι-
µïπïιηθεÝ για την παρακïλïυ� θηση.

3.52. Τï σøε� διï ε� κθεσης αêιïλÞγησης θα εÝναι ε� τïιµï τï
ΜÀιï 1998 και θα διαâιâαστεÝ στï ΕλεγκτικÞ Συνε� δριï.

3.53. α) Η Επιτρïπη� âρÝσκεται στï στÀδιï διαµÞρæωσης
ρυθµÝσεων µε τις âïσνιακε� ς αρøε� ς σøετικÀ µε τη øρησιµï-
πïÝηση κεæαλαÝων υπïκατÀστασης πïυ πρïε� ρøïνται απÞ
τις επιστρïæε� ς δανεÝων πïυ ε� øïυν συναæθεÝ στï πλαÝσιï
τïυ πρïγρÀµµατïς Phare για τις καλλιε� ργειες µε µηøανικÀ
µε�σα.

Συ� µæωνα µε την πρÞταση øρηµατïδÞτησης για τη γεωργÝα
τï 1998, θα συσταθεÝ ïργανισµÞς πïυ θα παρε� øει τÞσï
αρøικÀ κεæÀλαια Þσï και πιστωτικε� ς διευκïλυ� νσεις σε
αγρïτικε� ς περιïøε� ς και θα συντïνÝúει τη διαøεÝριση των
κεæαλαιω� ν υπïκατÀστασης. Θα δïθεÝ πρïτεραιÞτητα στην
ενÝσøυση των πρωτïâïυλιω� ν αυτω� ν πïυ δηµιïυργïυ� ν
θε� σεις απασøÞλησης σε αγρïτικε� ς περιïøε� ς και εêυπηρε-
τïυ� ν τη µεταπïÝηση τïπϊκω� ν πρïϊÞντων.

â) Επειδη� τï συ� στηµα πληρωµω� ν âασÝúεται σε εκτιµη� σεις
της ταµειακη� ς κατÀστασης, η Επιτρïπη� µπïρεÝ να υπïλïγÝ-
σει τις ανÀγκες σε κεæÀλαια κινη� σεως µÞνïν αæïυ� τα ε� ργα
αρøÝσïυν να λειτïυργïυ� ν (δηλαδη� αµε� σως µετÀ τις πρω� τες
πρïσωρινε� ς πληρωµε� ς αλλÀ µετÀ τις πρïκαταâïλικε� ς πλη-
ρωµε� ς).

γ) Η δηµïσιïνïµικη� ενïπïÝηση των λïγαριασµω� ν θα
πραγµατïπïιηθεÝ ακριâω� ς πριν απÞ τï λïγιστικÞ κλεÝσιµï
των ειδικω� ν κεæαλαÝων.

3.54. Ùλα τα ε� ργα επïπτευ� ïνται ση� µερα απÞ τεøνικïυ� ς
æïρεÝς (IMG, ειδικïÝ συµâαλλÞµενïι, κ.λπ.)

3.55. α) â) Τï Συµâïυ� λιï úη� τησε κατ’ επανÀληψη απÞ
την Επιτρïπη� να øρηµατïδïτη� σει την UNHCR για τïυς
πρÞσæυγες, αæÞτïυ η συµæωνÝα τïυ Ντε� ιτïν ε� δωσε εντïλη�
στην UNHCR να ασøïληθεÝ ειδικÀ µε τï θε� µα αυτÞ. ΚατÀ
τη διÀρκεια των συúητη� σεων µε την UNHCR σøετικÀ µε τη
συνεισæïρÀ της ΕΚ στα ε� ργα στε� γασης πïυ ανε� λαâαν να
υλïπïιη� σïυν MKO µε�σω της UNHCR παρατηρη� θηκαν
σïâαρÀ πρïâλη� µατα. Ãι Þρïι υπÞ τïυς ïπïÝïυς η UNHCR
επιθυµïυ� σε να λÀâει τις συνεισæïρε� ς της ΕΚ ε� ρøïνταν,
κατÀ κÀπïιï τρÞπï σε αντÝθεση µε τις απαιτη� σεις τïυ
δηµïσιïνïµικïυ� κανïνισµïυ� και στερïυ� νταν διαæÀνειας.

γ) Η ECHO πρïσθε� τει απÞ τï 1997 σε κÀθε συ� µâαση µε
την HCR τï αÝτηµα ïι συµæωνÝες υπεργïλαâÝας να υπï-
âÀλλïνται συστηµατικÀ στην ECHO.

4. ΑΠÃΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Γεωγραæικη� κατανïµη�

ΕνÞτητες πïυ απïτελïυ� ν τη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη

Una Sana (ÃµïσπïνδÝα)

4.4. ΠαρÞλï πïυ η Una Sana απïτελεÝ κατÀ πρïτεραιÞτη-
τα περιïøη� για την επιστρïæη� των πρïσæυ� γων, η Επιτρïπη�
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δεν συµæω� νησε πïτε� για τï σøε� διï πïυ πρÞτειναν ïι αρøε� ς
της ÃµïσπïνδÝας λÞγω ïρισµε� νων ελλεÝψεων πïυ παρïυσÝ-
αúε η πρÞταση. Ùταν η Επιτρïπη� πρÞτεινε να συµπεριλη-
æθïυ� ν Àλλα στïιøεÝα (π.ø. κïινωνικε� ς υπïδïµε� ς και επι-
σκευε� ς των âασικω� ν υπïδïµω� ν) θεωρïυ� σε ïυσιαστικη� την
ενθÀρρυνση των πρïσæυ� γων να επιστρε� ψïυν, πρÀγµα τï
ïπïÝï δεν απïδε� øθηκαν ïι αρøε� ς της ÃµïσπïνδÝας µε
απïτε� λεσµα να σηµειωθïυ� ν καθυστερη� σεις κατÀ τις δια-
πραγµατευ� σεις. Η Επιτρïπη� , ωστÞσï, εêακïλïυ� θησε να
øρηµατïδïτεÝ πρïγρÀµµατα στην Una Sana ανεêÀρτητα
απÞ την υπïâληθεÝσα εκ µε� ρïυς των τïπικω� ν αρøω� ν πρÞ-
ταση. ΥπÀρøει επÝσης ε� να σøε� διï στï γεωργικÞ τïµε� α
αêÝας περισσÞτερων απÞ 2 εκατ. ECU, τï ïπïÝï απïτελεÝ
σηµαντικη� συνεισæïρÀ στïν εν λÞγω τïµε� α. 

Brcko (Σερâικη� ∆ηµïκρατÝα)

4.3.—4.5. Τï πρÞγραµµα επιστρïæη� ς εêασæÀλισε επÝσης
øρηµατïδïτη� σεις ïρισµε� νων σøεδÝων στï Brcko.

ΚρïατÝα

4.6. Μια πρω� τη παρε� µâαση πραγµατïπïιη� θηκε απÞ την
UNTAES στην περιïøη� τïυ Vukovar κατÀ τï πρω� τï εêÀ-
µηνï τïυ 1996. Η αρøικη� απÞæαση για τï πρÞγραµµα τïυ
1996, πïυ λη� æθηκε σε πλαÝσιï πïλιτικω� ν πιε� σεων για ε� ναρ-
êη εæαρµïγη� ς των µε� τρων ανασυγκρÞτησης, âασÝστηκε
στις περιïρισµε� νες διαθε� σιµες πληρïæïρÝες κατÀ τï πρω� τï
διÀστηµα παρïυσÝας στην περιïøη� . ΜÞλις ï æïρε� ας υλï-
πïÝησης των ε� ργων της Επιτρïπη� ς εγκαταστÀθηκε καλυ� τε-
ρα, κατε� στη σαæε� ς Þτι øρειÀúïνταν αλλαγε� ς στï πρÞγραµ-
µα, ω� στε να ευθυγραµµιστïυ� ν καλυ� τερα τα διÀæïρα στïι-
øεÝα πïυ συνθε� τïυν τις ανÀγκης ανασυγκρÞτησης και τις
πïλιτικε� ς απαιτη� σεις στην περιïøη� . Η πλη� ρης αδρÀνεια εν
αναµïνη� τïυ σαæïυ� ς πρïσδιïρισµïυ� των πραγµατικω� ν
αναγκω� ν θα εÝøε καθυστερη� σει σηµαντικÀ την ανταπÞκρι-
ση της Επιτρïπη� ς (και συνεπω� ς της ΕΕ) στις ανÀγκες της
περιïøη� ς, γεγïνÞς πïλιτικÀ απαρÀδεκτï.

Τïµεακη� κατανïµη�

Στε� γαση και επιστρïæη� των πρïσæυ� γων

4.10.-4.11. ΠρïυMπÞθεση για την ανïικïδÞµηση των øω� ρων
στε� γασης απïτελïυ� σε η διαθεσιµÞτητα των κεæαλαÝων απÞ

τïν πρïυMπïλïγισµÞ, η ïπïÝα η� ταν απÞλυτα εêαρτηµε� νη
επÝσης απÞ τïν τριµερη� διÀλïγï (âλ. σηµεÝï 2.5) και απÞ
την ε� κδïση τïυ κανïνισµïυ� για την ανασυγκρÞτηση. Τα
σøε� δια δεν µπÞρεσαν λïιπÞν να αρøÝσïυν πριν απÞ τï
æθινÞπωρï τïυ 1996. Για να υπïγραµµιστεÝ περαιτε� ρω η
επιστρïæη� των πρïσæυ� γων και των εκτïπισθε� ντων, η Επι-
τρïπη� ïργÀνωσε στις 23 ΙανïυαρÝïυ 1998 συúητη� σεις µε
MKO, ω� στε να êεκινη� σει εµπεριστατωµε�νï πρÞγραµµα
επιστρïæη� ς øρηµατïδïτïυ� µενï απÞ τïν πρïυMπïλïγισµÞ
τïυ 1998. ΜετÀ τις εν λÞγω συúητη� σεις, στις ïπïÝες συµµε-
τεÝøαν περισσÞτερες απÞ 200 MKO, η Επιτρïπη� απïæÀσι-
σε, στις 27 ΜαρτÝïυ, να εγκρÝνει πρÞγραµµα υ� ψïυς 141
εκατ. ECU πïυ να περιλαµâÀνει πρÞγραµµα στε� γασης
υ� ψïυς 105 εκατ. ECU πïυ επιτρε� πει την ανïικïδÞµηση
5 000 σπιτιω� ν. Τï πρÞγραµµα αυτÞ âρÝσκεται ση� µερα υπÞ
εæαρµïγη� . Îøει η� δη αναληæθεÝ µια πρω� τη δÞση υ� ψïυς 63
εκατ. ECU για την ανïικïδÞµηση σπιτιω� ν και στις 3 Απρι-
λÝïυ υπïγρÀæηκαν στï ΣερÀγεâï συµâÀσεις µε 23 MKO.
Ãι επισκευε� ς θα πραγµατïπïιηθïυ� ν εντÞς τïυ 1998 (κυρÝ-
ως κατÀ την Àνïιêη και τï θε� ρïς) και θα ε� øïυν ïλïκληρω-
θεÝ πριν απÞ τη øειµερινη� περÝïδï. Τï πρÞγραµµα πρïâλε� -
πει την επιστρïæη� 20 000 ακÞµη ατÞµων τï 1998. Μια
δευ� τερη δÞση εÝναι ε� τïιµη και θα διατεθεÝ µÞλις ï πρïυMπï-
λïγισµÞς πïυ πρïïρÝúεται γι’ αυτÞ εÝναι διαθε� σιµïς (δηλα-
δη� Þταν ελευθερωθεÝ τï υπÞλïιπï των 30 εκατ. ECU πïυ
ε�øïυν υπïλïγιστεÝ στïν πρïυMπïλïγισµÞ τïυ 1998) Τα σøε� -
δια ε� øïυν επιλεγεÝ και ïι συµâÀσεις εÝναι ε� τïιµες.

4.13. α) ΓκÞραúντε: η Επιτρïπη� úη� τησε απÞ τïν ïργα-
νισµÞ εæïδιασµïυ� Italtrend να πραγµατïπïιη� σει εÝσπραêη
τïυ υπερâÀλλïντïς κεæαλαÝïυ πïυ καταâλη� θηκε στï
SRSA, για µη πραγµατïπïιηθε� ντα ε� ργα, τï πïσÞ τïυ ïπïÝ-
ïυ ïρÝστηκε απÞ ανεêÀρτητï τεøνικÞ ελεγκτη� σε 787 384
DM. Η Επιτρïπη� αντιλη� æθηκε πρÞσæατα Þτι τï SRSA δεν
η� ταν σε θε� ση να ανακτη� σει τις πρïκαταâïλε� ς πïυ εÝøε
καταâÀλει στην εταιρεÝα υπεργïλαâÝας Bosna Auto, δεν
µπïρïυ� σε να επιστρε� ψει τα πïσÀ στην Επιτρïπη� και Þτι τï
SRSA αµæισâητïυ� σε τω� ρα την εγκυρÞτητα τïυ λïγιστικïυ�
ελε� γøïυ. Η Επιτρïπη� µελετÀ την ανÀληψη ενδεøÞµενης
δρÀσης σε δικαστικÞ επÝπεδï.

γ) Τï πρÞτυπï πειραµατικÞ σøε� διï στï Stolac γνω� ρισε
µεγÀλες δυσκïλÝες εæαρµïγη� ς λÞγω της εêαιρετικÀ τεταµε� -
νης κατÀστασης µεταêυ� των Κρïατω� ν και των ΒïσνÝων
στï εν λÞγω τµη� µα της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης. Πραγµατï-
πïιη� θηκε, ωστÞσï, πρÞïδïς τïν ΜÀρτιï 1998, ïλïκληρω� -
θηκε η ανïικïδÞµηση 97 σπιτιω� ν και επε� στρεψαν 94 ïικï-
γε� νειες ιδιïκτητω� ν. ΑκÞµη, αυτÞ τï πρω� τï σøε� διï πρïκÀ-
λεσε σηµαντικη� αυθÞρµητη κÝνηση επιστρïæη� ς µειïνïτη� -
των πρïς τï Stolac τïν ΜÀρτιï-ΑπρÝλιï 1998.

4.14. �Ηταν αδυ� νατï η Επιτρïπη� να δω� σει πρïσïøη� µÞνï
στïυς πρÞσæυγες λÞγω της κïινωνικη� ς αναταραøη� ς πïυ θα
δηµιïυργïυ� σε κÀτι τε� τïιï σε ïπïιαδη� πïτε κïινÞτητα.
ÌωρÝς την επιστρïæη� των εκτïπισθε� ντων στα σπÝτια τïυς,
υπÀρøïυν λÝγες ελπÝδες για επιστρïæη� των πρïσæυ� γων. Η
Επιτρïπη� øρησιµïπïÝησε πρïïδευτικÀ για τα πρïγρÀµµα-
τÀ της στïν τïµε� α της ανασυγκρÞτησης την παρακÀτω
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κατανïµη� : 50 % πρÞσæυγες απÞ την ΕΕ, 40 % εκτïπισθε� -
ντες και 10 % ευπαθη� Àτïµα.

Με� σω τïυ πρïγρÀµµατïς âασικω� ν ενισøυ� σεων τï 1996 και
τïυ πρïγρÀµµατïς για την ανασυγκρÞτηση τïυ 1996 και
τïυ 1997, η Επιτρïπη� επισκευ� ασε συνïλικÀ 13 030 µïνÀδες
στε� γασης πïυ επε� τρεψαν την επιστρïæη� κατÀ τï τε� λïς της
περιÞδïυ τïυ πρïγρÀµµατïς περισσÞτερων απÞ 50 000
ατÞµων (πρïσæυ� γων και εκτïπισθε� ντων) στη ΒïσνÝα.

4.16.—4.17. Ã µηøανισµÞς πιστω� σεων πïυ αναπτυ� øθηκε
µε τï KfW δεν µπÞρεσε να τεθεÝ σε λειτïυργÝα πριν απÞ
την ηµερïµηνÝα αυτη� διÞτι δεν υπη� ρøε ακÞµη στη ΒïσνÝα
τï νïµικÞ πλαÝσιï ακÞµη και για µια τε� τïια δρÀση. ΕêÀλ-
λïυ, η ιδιïκτησÝα ακινη� των απïτελεÝ τï αντικεÝµενï αµæισ-
âητη� σεων, γεγïνÞς πïυ καθιστÀ δυσøερη� κÀθε πÝστωση για
την ανïικïδÞµηση και απαιτεÝ την ενÝσøυση της Επιτρïπη� ς
για τα ακÝνητα αγαθÀ. Τε� λïς, δεν υπη� ρøε ακÞµη στη
ΒïσνÝα ενïπïιηµε� νï και αêιÞπιστï τραπεúικÞ συ� στηµα.
�Ηταν λïιπÞν δυ� σκïλï υπÞ τις συνθη� κες αυτε� ς να ανα-
πτυøθεÝ τï εν λÞγω συ� στηµα νωρÝτερα øωρÝς να εκθε�σει σε
κινδυ� νïυς τις ευρωπαϊκε� ς δηµÞσιες øρηµατïδïτη� σεις.

Πριν απÞ τη θε� ση σε ισøυ� αυτïυ� τïυ µηøανισµïυ� , η
Επιτρïπη� µπïρïυ� σε να øρησιµïπïιεÝ µÞνïν τï µηøανισµÞ
των δωρεω� ν για την ανïικïδÞµηση των κατïικιω� ν.

Η πρïω� θηση της επιστρïæη� ς δεν µπïρεÝ να εêïµïιωθεÝ
πρïς âïη� θεια στα ευπαθη� Àτïµα, δεδïµε� νïυ Þτι η επιστρï-
æη� για να ε� øει διÀρκεια πρε� πει να πραγµατïπïιηθεÝ µε
âÀση κïινÞτητες και Þøι επιλεγµε� να Àτïµα âÀσει κïινωνι-
κïïικïνïµικω� ν κριτηρÝων. ΓενικÞτερα, η Επιτρïπη� πρï-
σπÀθησε να πρïωθη� σει την επιστρïæη� των µειïνïτη� των
στις περιπτω� σεις πïυ ε�κρινε Þτι η διαδικασÝα επιστρïæη� ς
θα η� ταν δυνατÞ να υπïκινη� σει περισσÞτερï εκτεταµε� νες
κινη� σεις αυθÞρµητης επιστρïæη� ς, ω� στε να ελευθερωθïυ� ν
ïι κατïικÝες των πρïσæυ� γων πïυ ε� øïυν καταληæθεÝ απÞ
εκτïπισθε� ντες και να επιτραπεÝ η επιστρïæη� των πρï-
σæυ� γων απÞ τï εêωτερικÞ.

4.18. Ã âαθµÞς øρησιµïπïÝησης των κατïικιω� ν πïυ ανïι-
κïδïµη� θηκαν κατÀ τï τε� λïς τïυ 1997 ανερøÞταν σε 70 %,
πïσïστÞ ελαæρω� ς ανω� τερï απÞ τις εκτιµη� σεις τïυ HCR
για τï συ� νïλï των øïρηγω� ν (60—65 %).

Πρε� πει, ωστÞσï, να υπïγραµµιστïυ� ν τα παρακÀτω
σηµεÝα:

— η øρησιµïπïιïυ� µενη µε� θïδïς ανïικïδÞµησης αæη� νει
µερικε� ς æïρε� ς την ελευθερÝα στïυς ιδιïκτη� τες να ïλï-
κληρω� σïυν τις εργασÝες συ� µæωνα µε τις επιθυµÝες τïυς,
γεγïνÞς πïυ ε� øει ως απïτε� λεσµα την ïλïκλη� ρωση σε
πïλλε� ς περιπτω� σεις των εργασιω� ν µετÀ τη λη� êη της
συ� µâασης µε την MKO. ΑυτÞ δεν συµâαÝνει Þταν τα
σπÝτια επισκευÀúïνται απÞ εργïλÀâïυς (Àλλï εÝδïς
øρησιµïπïιïυ� µενης µεθÞδïυ) διÞτι ï δικαιïυ� øïς απï-
κτÀ ε� τïιµη κατïικÝα.

— απαιτεÝται επÝσης να ληæθïυ� ν υπÞψη τα θε� µατα πïλιτι-
κη� ς και ασæÀλειας.

Η Επιτρïπη� ανε�πτυêε τï 1997 ε� ργα κïινωνικω� ν, ιδÝως,
υπïδïµω� ν (νïσïκïµεÝï τïυ Bihac, απïκατÀσταση σøïλεÝ-
ων) παρÀλληλα µε τï πρÞγραµµα απïκατÀστασης øω� ρων
στε� γασης.

4.19. Ã λÞγïς για τïν ïπïÝï ïι επισκευε� ς επικεντρω� θηκαν
κυρÝως σε εêωτερικε� ς εργασÝες και περιïøε� ς κïινïτη� των (µε
εêαÝρεση την Ανατïλικη� ΣλαâïνÝα) η� ταν τα θε�µατα ιδιï-
κτησÝας/µÝσθωσης: ïι εργασÝες αυτε� ς πρïïρÝúïνταν να
συντηρη� σïυν τα κτÝρια και να âïηθη� σïυν τη øρησιµïπïÝη-
ση� τïυς απÞ τïυς διαµε� νïντες σ’ αυτÀ, ασøε� τως αν αυτÞ
η� ταν σωστÞ η� Þøι. Ùταν λυ� θηκαν τα πρïâλη� µατα ιδιïκτη-
σÝας/ µÝσθωσης, πραγµατïπïιη� θηκαν επισκευε� ς και στα
Ýδια τα διαµερÝσµατα: αυτÞ συνε�âη στï Vukovar απÞ την
επιτρïπη� για τη διÀθεση øω� ρων στε� γασης. ΠαρÞµïια
κατÀσταση διαγρÀæεται για τï ΣερÀγεâï µε κïινη� πρωτï-
âïυλÝα ΕΕ/ΗΠΑ/OHR. Τα θε� µατα ιδιïκτησÝας/µÝσθωσης
εÝναι σηµαντικÀ για την επÝτευêη της επιστρïæη� ς στις
πÞλεις.

ΕκπαÝδευση

4.21. Τï εκπαιδευτικÞ πρÞγραµµα τïυ ΠΒΕ συνε�âαλε
σηµαντικÀ στην αναúωïγÞνηση της τïπικη� ς âιïµηøανικη� ς
παραγωγη� ς. Η επιøεÝρηση SIP Konjuh, µια απÞ τις
µεγαλυ� τερες κατασκευαστικε� ς επιøειρη� σεις επÝπλων στï
Bihac πριν απÞ τïν πÞλεµï, η� ταν ε� τïιµη να êαναρøÝσει την
παραγωγη� , να εêειδικευτεÝ σε ε� πιπλα για σøïλεÝα (πïυ δεν
συµπεριλαµâÀνïνταν στï æÀσµα των πρïϊÞντων της), και
να αυêη� σει τï πρïσωπικÞ της απÞ 384 Àτïµα τï 1994 σε
1200 ση� µερα. Ã âελτιωµε� νïς ε� λεγøïς πïιÞτητας, εêÀλλïυ,
πïυ επε� âαλε τï ΠΒΕ συνε� âαλε στην αυ� êηση της ανταγω-
νιστικÞτητας της SIP Konjuh στη διεθνη� αγïρÀ: η εταιρεÝα
αυτη� εêÀγει ση� µερα τï 40 % της παραγωγη� ς της σε ïλÞ-
κληρï τïν κÞσµï.

Η διÀθεση εêïπλισµω� ν στα σøïλεÝα πραγµατïπïιη� θηκε
απÞ τις âïσνιακε� ς αρøε� ς συ� µæωνα µε τα δικÀ τïυς κριτη� -
ρια.

ΥγεÝα

4.24. Τïν Ãκτω� âριï 1997 η διαøειριστικη� επιτρïπη� τïυ
PHARE ενε� κρινε πρÞγραµµα υγεÝας υ� ψïυς 5,7 εκατ. ECU
για τη στη� ριêη, µεταêυ� Àλλων, της µεταρρυ� θµισης της
υγειïνïµικη� ς περÝθαλψης και τη øρηµατïδÞτηση ε� ργων
στïν τïµε� α της υγεÝας καθω� ς και την ανÀπτυêη τïυ æαρ-
µακευτικïυ� τïµε� α. Πρïκηρυ� øθηκαν τρεις διαγωνισµïÝ
µεταêυ� ∆εκεµâρÝïυ 1997 και ΙανïυαρÝïυ 1998. Πρïâλε� πε-
ται ση� µερα Þτι ïι πρω� τες ïµÀδες θα εÝναι λειτïυργικε� ς τïν
ΜÀρτιï-ΑπρÝλιï 1998. 

4.25. Τïν ∆εκε� µâριï 1997, τï συµâïυ� λιï των υπïυργω� ν
της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης κατε� ληêε σε συµæωνÝα για την
τïπïθεσÝα εγκατÀστασης εργαστηρÝïυ πïιïτικïυ� ελε� γøïυ:
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τï ΣερÀγεâï. ΜετÀ την απÞæαση αυτη� , συµæωνη� θηκε σøε� -
διï δρÀσης µε τïν ïµïσπïνδιακÞ υπïυργÞ υγεÝας στï
πλαÝσιï τïυ ïπïÝïυ απïæασÝστηκε η επανεκτÝµηση, απÞ
κïινïυ� µε την Επιτρïπη� και τï ïµïσπïνδιακÞ υπïυργεÝï
υγεÝας, τïυ περιεøïµε� νïυ και των στÞøων τïυ σøεδÝïυ.

4.26. Ãι υπηρεσÝες της Επιτρïπη� ς παρενε� âησαν συµπλη-
ρωµατικÀ στη δρÀση για την υγεÝα. Τα σøε� δια της ECHO
αæïρïυ� σαν τη δρÀση σε τïπικÞ επÝπεδï ενω� η Γ∆ ΙΑ
επιδÝωκε την παρε�µâαση σε επÝπεδï ïντïτη� των. Η πρï-
σπÀθεια αυτη� πρïσε� κρïυε σε θεσµικÀ πρïâλη� µατα Þπως
αυτÀ πïυ αναæε� ρïνται στï σηµεÝï 4.25 της ε�κθεσης τïυ
Ελεγκτικïυ� ΣυνεδρÝïυ. ΚαθÞλη τη διÀρκεια της διαδικασÝ-
ας η Επιτρïπη� εêασæÀλισε τη στενη� συνεργασÝα µεταêυ�
των υπηρεσιω� ν της.

Ενε� ργεια (ηλεκτρισµÞς και æωταε� ριï)

4.28.-4.29. Τα απïτελε�σµατα των δρÀσεων πïυ αναλη� æθη-
καν για την ενε� ργεια στï πλαÝσιï τïυ ΠΒΕ περιλαµâÀνïυν
τα εêη� ς:

1. ΗλεκτρïδÞτηση

— Επιτυøε� ς ε� ργï διαæÞρων æïρε� ων µεταêυ� ΓκÞραúντε
και ΒÝúεγκραντ υλïπïιη� θηκε µε� σω τïυ ΠΒΕ.

— Στην περιïøη� της Τïυ� úλα, εêασæαλÝστηκε ηλεκτρïδÞ-
τηση για 20 000 Àτïµα.

— στï Odzak, επισκευÀστηκαν ηλεκτρικε� ς γραµµε� ς
27 km.

2. ΘερµïηλεκτρικïÝ  σταθµïÝ

Ãι σταθµïÝ παραγωγη� ς ηλεκτρικïυ� ρευ� µατïς δεν επλη� γη-
σαν αµε� σως απÞ τις καταστρïæε� ς πïυ πρïκÀλεσε ï πÞλε-
µïς, αλλÀ απÞ την ε� λλειψη κυρÝως ανταλλακτικω� ν και την
ε� λλειψη πρïµηθειω� ν σε Àνθρακα. Τï ΠΒΕ συνε� âαλε στην
πρïµη� θεια και των δυ� ï.

Ã σταθµÞς παραγωγη� ς ηλεκτρικïυ� ρευ� µατïς στï Kakanj
εÝναι ση� µερα σε θε� ση να παρÀγει µε� øρι 40 % της πρïπïλε-
µικη� ς τïυ παραγωγη� ς και ïι διακïπε� ς ρευ� µατïς στï ΣερÀ-
γεâï απïτελïυ� ν παρελθÞν. Η πÞλη της Τïυ� úλα θα η� ταν
ακÞµη στï σκïτÀδι øωρÝς τη âïη� θεια τïυ ΠΒΕ.

3. Φωταε� ρ ι ï

Ãι σωλη� νες και ïι συσκευε� ς ρυ� θµισης πïυ εêασæÀλισε τï
ΠΒΕ (και εγκατε� στησε σε συνεργασÝα µε την ΠαγκÞσµια
ΤρÀπεúα) εêασæÀλισαν æωταε� ριï για 3 800 περÝπïυ ïικï-
γε� νειες στην περιïøη� «Novi Grad» τïυ ΣερÀγεâï πïυ εÝøε
υπïστεÝ σηµαντικε� ς καταστρïæε� ς.

Τï ε� ργï περιελÀµâανε την πρïµη� θεια ατïµικω� ν θερµïσι-
æω� νων και κïυúινω� ν æωταερÝïυ για κÀθε ïικïγε� νεια, ω� στε
να διασæαλÝσει εν µε� ρει τα εισïδη� µατα της Sarajevogas.

4. Ανθρακωρυøε Ýα

Με τη âïη� θεια εêïπλισµïυ� πïυ παρε� δωσε τï ΠΒΕ, τï
ïρυøεÝï της Breza µπÞρεσε να αυêη� σει την παραγωγη� τïυ

κατÀ 30 % περÝπïυ, µε� øρι 200 000 τÞνïυς. Ã Àνθρακας
παραδÝδεται στï σταθµÞ παραγωγη� ς ηλεκτρικïυ� ρευ� µατïς
στï Kakanj. Τï ïρυøεÝï σøεδιÀúει να æθÀσει παραγωγη�
500—600 000 τÞνων στï Àµεσï µε� λλïν και ταυτÞøρïνα να
αυêη� σει τις συνθη� κες ασæαλεÝας για τïυς ανθρακωρυ� -
øïυς.

Η κατÀσταση εÝναι παρÞµïια στï ανθρακωρυøεÝï της
Τïυ� úλα, τï ïπïÝï µπÞρεσε να αρøÝσει λειτïυργÝα µε τρÝτη
âÀρδια ανθρακωρυ� øων.

4.30. ΥπεγρÀæη η� δη συ� µâαση για τï πρω� τï µε� ρïς των
13,5 εκατ. ECU και âρÝσκεται υπÞ εêε� λιêη. Ùσïν αæïρÀ τï
δευ� τερï µε� ρïς τïυ πρïγρÀµµατïς, υ� ψïυς 7 εκατ. ECU απÞ
τï κïνδυ� λιï Β7—543 τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� , η Επιτρïπη�
ανε�µενε τις παρατηρη� σεις των δικαιïυ� øων στï στÀδιï αêιï-
λÞγησης τïυ διαγωνισµïυ� , ω� στε να απïæευøθïυ� ν συγκρïυ� -
σεις και ακυρω� σεις σøεδÝων κατÀ τï στÀδιï εæαρµïγη� ς.

4.31. Ãι αρøε� ς της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης æε� ρïυν την
ευθυ� νη για την εæαρµïγη� της συµæωνÝας τïυ Ντε� ιτïν, υπÞ
την επïπτεÝα τïυ Ανω� τατïυ Εκπρïσω� πïυ. Ùλïι ïι κυ� ριïι
øïρηγïÝ ακïλïυ� θησαν την Ýδια πρïσε� γγιση Þσïν αæïρÀ τις
τρεις εταιρεÝες Elektropriveda âÀσει της συµæωνÝας τïυ
Ντε� ιτïν και µε τη συγκατÀθεση τïυ Ανω� τατïυ Εκπρïσω� -
πïυ.

Η διÀθεση των πÞρων τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� απïæασÝστηκε
λÞγω των επειγïυσω� ν αναγκω� ν των εταιρειω� ν Elektropri-
veda. ΣκïπÞς εÝναι η ανÀπτυêη ε� ργων µεταêυ� των εταιρει-
ω� ν.

Μεταæïρε� ς

Γεν ικÀ

4.33. Η επιστρïæη� των πρïσæυ� γων τε� λïς εêαρτÀται απÞ
τη âελτÝωση τïυ ïικïνïµικïυ� περιâÀλλïντïς. Ãι επενδυ� -
σεις σε υπïδïµε� ς µεταæïρω� ν διαδραµατÝúïυν σηµαντικÞ
ρÞλï στην αναúωïγÞνηση της ïικïνïµÝας.

Γε� æυρες

4.35. Ã κυ� ριïς λÞγïς για την καθυστε� ρηση αυτïυ� τïυ
ε� ργïυ εÝναι ïι δυσκïλÝες πïυ αντιµετωπÝστηκαν κατÀ την
πρïσπÀθεια συνεργασÝας µε τις âïσνιακε� ς αρøε� ς. Η ïλï-
κλη� ρωση τïυ ε� ργïυ αναµε� νεται για Ιïυ� λιï-Αυ� γïυστï τïυ
1999. Ãι πρïκαταρκτικε� ς εργασÝες πριν απÞ τις κυ� ριες
επισκευε� ς απïδεÝøθηκαν øρη� σιµες. Ãι πρïκαταρκτικε� ς
ε� ρευνες για υπÞγεια υ� δατα εêασæÀλισαν ακριâε� στερες πλη-
ρïæïρÝες για την κατÀσταση της υπÀρøïυσας γε� æυρας και
âïη� θησαν την πληρε� στερη εκτÝµηση τïυ κÞστïυς της επι-
σκευη� ς.

ÃδικÞ δÝκτυï

4.36. Η συ� µâαση ανατε�θηκε και υπεγρÀæη τïν ΑπρÝλιï
τïυ 1998.
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4.37. Τα ε� ργα της Republika Srpska ανεστÀλησαν για
πïλιτικïυ� ς λÞγïυς.

4.38. ∆ιενεργη� θηκαν απευθεÝας διαâïυλευ� σεις µεταêυ� τïυ
ïργανισµïυ� εæïδιασµïυ� και των µïνÀδων συντη� ρησης για
να καθïριστïυ� ν επακριâω� ς ïι ανÀγκες.

Στην περÝπτωση των µηøανηµÀτων ασæαλτÞστρωσης και
των ïδïστρωτη� ρων, παρïυσιÀστηκαν στïν ïργανισµÞ εæï-
διασµïυ� ïι πρïδιαγραæε� ς, απÞ πλευρÀς ικανÞτητας και
απÞδïσης, απÞ τις µïνÀδες συντη� ρησης. Η Επιτρïπη� ,
ωστÞσï, δεν η� ταν σε θε� ση να εγκρÝνει τï αÝτηµα επειδη� η
τιµη� µïνÀδας υπερε� âαινε κατÀ πïλυ� τï διαθε� σιµï πρïυMπï-
λïγισµÞ (κατÀ 5 æïρε� ς). Ã ïργανισµÞς εæïδιασµïυ� πρÞ-
σæερε εναλλακτικÀ κινητη� µïνÀδα, η τιµη� µïνÀδας της
ïπïÝας âρισκÞταν στï πλαÝσιï τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� αλλÀ η
ικανÞτητα και απÞδïση� της η� ταν κατÀ πïλυ� µικρÞτερες. Η
εν λÞγω εναλλακτικη� λυ� ση ε� γινε δεκτη� απÞ τις µïνÀδες
συντη� ρησης των ïδω� ν και τα υπïυργεÝα.

Πïλιτ ικη� αερïπïρÝα

4.40. Η ïλïκλη� ρωση των εργασιω� ν για τï συγκεκριµε� νï
ε� ργï αναµε� νεται τïν ΜÀιï 1998.

ΠαρÀ τις καθυστερη� σεις, ïι ïπïÝες ïæεÝλïνταν κυρÝως στις
δυσκïλÝες συνεργασÝας µε τïυς τïπικïυ� ς δικαιïυ� øïυς,
σηµειω� θηκε πρÞïδïς. ΑυτÞ επιτευ� øθηκε µε τη øρησιµïπïÝ-
ηση κεæαλαÝων απÞ πïλλïυ� ς øïρηγïυ� ς. Η συνεισæïρÀ της
ΕΕ περιελÀµâανε τï âασικÞ σøε� διï πïλιτικη� ς αερïπïρÝας
âÀσει τïυ ïπïÝïυ δηµιïυργη� θηκε αντιπρïσωπευτικη� γραµ-
µατεÝα της πïλιτικη� ς αερïπïρÝας στη ΒïσνÝα (3 µïνÀδες).

∆ιαøεÝριση των υδÀτων και των ïικιακω� ν απïρριµµÀτων

4.44. ΜετÀ τη µελε� τη για τη στρατηγικη� διαøεÝρισης απï-
âλη� των για τï καντÞνι τïυ ΣερÀγεâï, η Επιτρïπη� διε� θεσε
πρÞσθετη øρηµατïδÞτηση για την ανÀπτυêη στρατηγικη� ς
απïâλη� των για ïλÞκληρï τï κρÀτïς της ΒïσνÝας. ΑυτÞ
απïτελεÝ την αναγκαÝα πρïυMπÞθεση για την ανÀπτυêη
νε� ων ε� ργων στïν τïµε� α. Η øρηµατïδÞτηση πρωτïâïυλιω� ν
συνε� øισης της πρïσπÀθειας θα εêεταστïυ� ν στï πλαÝσιï
νε� ων πρïγραµµÀτων τïυ 1998, ιδÝως για την περιïøη� τïυ
ΣερÀγεâï.

Η ECHO âρÝσκεται στï στÀδιï επÝλυσης των πρïâληµÀ-
των πïυ ανε� æερε τï ∆ικαστη� ριï, σε στενη� συνεργασÝα µε
τις MKO, τις τïπικε� ς αρøε� ς και την IMG.

ΤηλεπικïινωνÝες

4.46. Η σηµειωθεÝσα επιτυøÝα κατε� στη δυνατη� λÞγω των
øρηµατïδïτη� σεων πïυ διαøειρÝστηκε η Επιτρïπη� παρÀ τις
αντιµετωπισθεÝσες δυσκïλÝες κατÀ την εæαρµïγη� τïυ
πρïγρÀµµατïς.

4.48. Ãι πïλιτικε� ς πιε� σεις στïν τïµε� α των τηλεπικïινωνιω� ν
ασκïυ� νται ευκïλÞτερα απÞ Þ,τι σε Àλλïυς τïµεÝς λÞγω της
σηµασÝας τïυ δικτυ� ïυ για τις ïικïνïµÝες κλÝµακας στïν εν
λÞγω τïµε�α. Η Επιτρïπη� øρησιµïπïÝησε αυτÞ τï µε� σï
πïλιτικη� ς πÝεσης για να ενισøυ� σει την εæαρµïγη� των ειρη-
νευτικω� ν συµæωνιω� ν.

ΓεωργÝα

4.49. Η επιτρïπη� διαøεÝρισης τïυ πρïγρÀµµατïς PHARE,
αναγνωρÝúïντας τï σηµαντικÞ ρÞλï της γεωργÝας, ενε� κρινε
δυ� ï γεωργικÀ πρïγρÀµµατα υ� ψïυς 5 εκατ. ECU τï καθε� να
τïν ΜÀιï και Ãκτω� âριï 1997. Τα εν λÞγω πρïγρÀµµατα
στηρÝúïυν, µεταêυ� Àλλων δρÀσεων, την αναγε� ννηση της
γεωργικη� ς παραγωγη� ς και τïυ τïµε� α της κτηνïτρïæÝας στη
ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη. Îøει η� δη αναπτυøθεÝ γεωργικÞ πρÞ-
γραµµα παρακïλïυ� θησης υ� ψïυς 20 εκατ. ECU και υπïâ-
λη� θηκε στην επιτρïπη� διαøεÝρισης τïυ πρïγρÀµµατïς
PHARE τïν ΜÀρτιï 1998.

4.51. Ãι 1 300 καλλιεργητικε� ς µηøανε� ς πïυ παραδÞθηκαν
στï πλαÝσιï τïυ ΠΒΕ εêασæÀλισαν αντικατÀσταση τïυ
5 % περÝπïυ τïυ εêïπλισµïυ� πïυ καταστρÀæηκε κατÀ τïν
πÞλεµï, ενω� η ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα κÀλυψε ακÞµη τï
7,5 %. Ãι πραγµατικε� ς συνε� πειες εÝναι, ωστÞσï, µεγαλυ� τε-
ρες επειδη� ïι περισσÞτερες µηøανε� ς παραδÞθηκαν στïυς
πλε�ïν Àπïρïυς γεωργïυ� ς και στïυς επιστρε� æïντες. Η επÝ-
δραση των µικρω� ν και µεσαÝων εêïπλισµω� ν στï γαλακτï-
κïµικÞ τïµε� α εÝναι µÀλλïν µικρη� âραøυπρÞθεσµα, επειδη� ï
κτηνïτρïæικÞς πληθυσµÞς µειω� θηκε κατÀ 60 % κατÀ τη
διÀρκεια τïυ πïλε� µïυ. Αναµε� νεται, ωστÞσï, Þτι θα αυêη-
θεÝ συ� ντïµα και θα συµπληρω� σει τη νε�α µακρïπρÞθεσµη
στρατηγικη� της Επιτρïπη� ς για τïν τïµε� α, µε την παρÀδïση
π.ø. âïïειδω� ν στï πλαÝσιï τïυ ΠΒΕ.

4.52. Τï σøε� διï πïυ πρÞτεινε η ενδιαæερÞµενη MKO
øρειÀστηκε να αναθεωρηθεÝ πλη� ρως απÞ την Επιτρïπη� για
να συµâιâÀúεται µε τïυς στÞøïυς των πρïγραµµÀτων της.
Η αναθεωρηθεÝσα πρÞταση της ΑΡΠ παραλη� æθηκε µÞλις
τï ΜÀρτιï 1997 και στις 18 ΑπριλÝïυ 1997 υπεγρÀæη
συ� µâαση απÞ την Επιτρïπη� πïυ επε� τρεπε στην MKO να
κινητïπïιηθεÝ τïν ΜÀιï. Με την παραλαâη� , εêÀλλïυ, τïυ
αναθεωρηµε� νïυ σøεδÝïυ, η� ταν δυνατη� η πρïκη� ρυêη διαγω-
νισµω� ν για τïν καθïρισµÞ ïργανισµïυ� εæïδιασµïυ� . ΠαρÀ
τις πρïαναæερθεÝσες δυσκïλÝες, παραδÞθηκαν εγκαÝρως
ελκυστη� ρες και εργαλεÝα ω� στε να αρøÝσει η πρïετïιµασÝα
για τη øειµερινη� σπïρÀ.

ΑνÀπτυêη τïυ ιδιωτικïυ� τïµε� α και ïικïνïµικη� ανÀκαµψη

4.54. Η δρÀση της Επιτρïπη� ς στïν ιδιωτικÞ τïµε� α και για
την ïικïνïµικη� ανÀκαµψη απε�âλεπε στην ïικïνïµικη� ε� ντα-
êη των πρïσæυ� γων και των εκτïπισθε� ντων και συµπλη� ρω-
νε τïν κυ� ριï Àêïνα της παρε�µâαση� ς της. Η κατÀσταση,
εêÀλλïυ, της ΒïσνÝας δεν µπïρεÝ να συγκριθεÝ µε αυτη� πïυ
Ýσøυε στις Àλλες øω� ρες της Κεντρικη� ς και Ανατïλικη� ς
Ευρω� πης. ΠρÀγµατι, η ïικïνïµικη� µετÀâαση συµπληρω� νει
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τα δυ� ï Àλλα âασικÀ στïιøεÝα της κïινïτικη� ς δρÀσης, δηλα-
δη� , τη æυσικη� απïκατÀσταση της øω� ρας µετÀ τïν πÞλεµï
και τη δηµιïυργÝα ενÞς νε� ïυ κρÀτïυς συ� µæωνα µε τις
ειρηνευτικε� ς συµæωνÝες. ΕÝναι λïιπÞν æυσικÞ η Επιτρïπη�
να συγκεντρω� νει τις παρεµâÀσεις της σε τïµεÝς πρωταρøι-
κη� ς δρÀσης και να πραγµατïπïιεÝ επιλïγε� ς στïν εν λÞγω
τïµε� α. ΑυτÞς ï τïµε� ας ïικïνïµικη� ς ανÀκαµψης καλυ� πτε-
ται, ωστÞσï, απÞ τη διεθνη� âïη� θεια επειδη� η ΠαγκÞσµια
ΤρÀπεúα και η USAID ε� øïυν επικεντρω� σει τις δραστηριÞ-
τητε� ς τïυς σ’ αυτÞ τï σηµεÝï, ενω� , σε αντÝθεση µε την
Επιτρïπη� , η δρÀση τïυς στïν τïµε� α επιστρïæη� ς των πρï-
σæυ� γων ε� øει µικρη� σηµασÝα. Υπη� ρêε λïιπÞν κÀπïια κατα-
νïµη� αρµïδιïτη� των µεταêυ� των øïρηγω� ν και καλÞς
συντïνισµÞς, πρÀγµα πïυ εêηγεÝ τη µικρη� συµµετïøη� της
ΚïινÞτητας σ’ αυτÞν τïν τïµε� α.

4.55. Τï ευρωπαικÞ ταµεÝï εγγυη� σεων των επενδυ� σεων
στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη πρïïρÝúεται να καλυ� πτει τïυς
πïλιτικïυ� ς κινδυ� νïυς για τις επιøειρη� σεις πïυ επιθυµïυ� ν
να αναπτυ� êïυν δραστηριÞτητες στη øω� ρα, αλλÀ απï-
θαρρυ� νïνται απÞ τïυς ενδεøÞµενïυς κινδυ� νïυς αλλαγω� ν
Þσïν αæïρÀ την εθνικη� κυâε� ρνηση.

Ã καινïτÞµïς øαρακτη� ρας τïυ µηøανισµïυ� συνÝστατï στï
γεγïνÞς Þτι ï øρÞνïς πïυ øρειαúÞταν για την εκπÞνηση
πρÞτασης στï πλαÝσιï υγιïυ� ς σøεδÝïυ η� ταν µεγαλυ� τερïς
απÞ αυτÞν πïυ θα απαιτïυ� σαν απευθεÝας πρïτÀσεις. Η
εµπεριστατωµε� νη συµæωνÝα πλαÝσιï, µαúÝ µε συνïδευτικη�
επιστïλη� για την κÀλυψη ïρισµε� νων δηµïσιïνïµικω� ν
ρυθµÝσεων, υπεγρÀæη απÞ τïν ΕπÝτρïπï τïν Ιïυ� λιï 1997.
Η συµæωνÝα πλαÝσιï Àρøισε να ισøυ� ει απÞ τï Σεπτε� µâριï
1997 µετÀ την υπïγραæη� της απÞ τις âïσνιακε� ς αρøε� ς.
ΑυτÀ âρÝσκïνται στï στÀδιï της αêιïλÞγησης.

Υπïâλη� θηκαν συνïλικÀ 9 πρïκαταρκτικÀ σøε�δια σøετικÀ
µε επενδυ� σεις συνïλικïυ� υ� ψïυς 158 εκατ. ECU στïυς
τïµεÝς της παραγωγη� ς, των κατασκευω� ν, των τηλεπικïινω-
νιω� ν, της ενε� ργειας και τïυ τïυρισµïυ� . 

4.56. Η επιλïγη� της Zica Wire Drawing Factory âασÝστη-
κε στην Àπïψη Þτι η στη� ριêη της εταιρεÝας θα συνε� âαλε
στις πρïσπÀθειες ανασυγκρÞτησης της περιïøη� ς. Τα πρïϊ-
Þντα της âιïµηøανÝας απïτελïυ� ν ïυσιαστικÀ στïιøεÝα των
σηµαντικω� ν ε� ργων υπïδïµω� ν στïυς τïµεÝς της ενε� ργειας
και των µεταæïρω� ν καθω� ς και στα πρïγρÀµµατα στε� γασης
στην περιïøη� . Τï ε� ργï âρÝσκεται υπÞ εκτε� λεση και ε� øïυν
δηµιïυργηθεÝ αρκετε� ς θε�σεις απασøÞλησης.

Στη� ριêη της δηµÞσιας διïÝκησης

4.57. Θα η� ταν µη ρεαλιστικη� η ανÀληψη εκτεταµε� νων
πρïγραµµÀτων για τη δηµÞσια διïÝκηση πριν απÞ τη
δηµιïυργÝα των âασικω� ν θεσµικω� ν ïργÀνων, ιδÝως εκεÝνων
πïυ πρïâλε� πïυν ïι συµæωνÝες τïυ Ντε� ιτïν. Η Επιτρïπη� σε
στενη� συνεργασÝα µε τï γραæεÝï τïυ ΑνωτÀτïυ Εκπρïσω� -
πïυ, πρïσδιÞρισε τα πρïγρÀµµατα στη� ριêης πïυ θα εæαρ-
µïστïυ� ν κατÀ τη διÀρκεια τïυ 1998.

Η Επιτρïπη� παρεÝøε και θα εêακïλïυθη� σει να παρε� øει
µεγÀλη τεøνικη� âïη� θεια στα κεντρικÀ θεσµικÀ Þργανα. Τα
υæιστÀµενα µε� τρα εÝøαν η� δη σηµαντικε� ς συνε� πειες για τα
τελωνεÝα, την ε� ναρêη λειτïυργÝας κεντρικïυ� τραπεúικïυ�
συστη� µατïς και την πρïσε� γγιση των νïµïθεσιω� ν.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

5.1. Η απÞæαση για ε� ναρêη εæαρµïγη� ς ïυσιαστικïυ� πρï-
γρÀµµατïς âïη� θειας στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα δεν συνï-
δευ� τηκε απÞ αντÝστïιøη διÀθεση πÞρων στην Επιτρïπη� για
εæαρµïγη� τïυ πρïγρÀµµατïς. Η Επιτρïπη� ε� λαâε τï 1998
µε� τρα για να âελτιω� σει την κατÀσταση µε µετÀθεση πρï-
σωπικïυ� στï ΣερÀγεâï και υπε� âαλε πρïτÀσεις, τÞσï νïµï-
θετικε� ς Þσï και δηµïσιïνïµικε� ς, για τη διευκÞλυνση των
υæισταµε� νων πρïâληµÀτων. ΑυτÀ περιγρÀæïνται λεπτïµε-
ρω� ς στη συνε� øεια.

5.3. ΜÝα εâδïµÀδα µετÀ τη συµæωνÝα τïυ Ντε� ιτïν, η
Επιτρïπη� απÞ κïινïυ� µε την ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα κινητï-
πïÝησε τη διεθνη� κïινÞτητα µε� σω της πρω� της συνδιÀσκε-
ψης øïρηγω� ν για την ανασυγκρÞτηση της ΒïσνÝας-Ερúεγï-
âÝνης πïυ πραγµατïπïιη� θηκε τï ∆εκε� µâριï 1995. Η Επι-
τρïπη� η� ταν σε θε� ση να απïæασÝσει κατÀ τï τε� λïς τïυ 1995
τη διÀθεση κεæαλαÝων, στις αρøε� ς τïυ 1996, για πρÞγραµ-
µα âασικω� ν ενισøυ� σεων (τï ΠΒΕ πïυ øρηµατïδïτη� θηκε
µε� σω τïυ PHARE) και ε� στειλε πρïσωπικÞ στï ΣερÀγεâï
στις αρøε� ς τïυ 1996 µε σκïπÞ την ïργÀνωση και την
παρακïλïυ� θηση της δρÀσης. Îτσι η Επιτρïπη� ανταπïκρÝ-
θηκε ταøε� ως στïν επεÝγïντα øαρακτη� ρα της κατÀστασης
πïυ πρïε� κυψε απÞ τη συµæωνÝα τïυ Ντε� ιτïν.

Η Επιτρïπη� ενη� ργησε σε ιδιαιτε� ρως δυσøερε� ς πλαÝσιï
øαρακτηριúÞµενï απÞ:

— µια κατÀσταση στη øω� ρα ασταθη� απÞ πïλιτικη� Àπïψη
øαρακτηριúÞµενη απÞ την κωλυσιεργÝα ïρισµε� νων
µερω� ν Þσïν αæïρÀ την εæαρµïγη� των ειρηνευτικω� ν
συµæωνιω� ν. Ãι κεντρικε� ς αρøε� ς πïυ πρïε�âλεπαν ïι εν
λÞγω συµæωνÝες Þæειλαν να εγκρÝνïυν υπïøρεωτικÀ τα
κïινïτικÀ πρïγρÀµµατα για να επιτραπεÝ η θε� ση αυτω� ν
σε εæαρµïγη� . Ãι εγκρÝσεις απïκτη� θηκαν µÞλις κατÀ τï
τε� λïς ΝïεµâρÝïυ για τï ε� τïς 1996 και τï Σεπτε� µâριï
για τï ε� τïς 1997. Η Επιτρïπη� δεν η� ταν συνεπω� ς σε
θε� ση να υλïπïιη� σει αµε� σως τα εν λÞγω πρïγρÀµµατα.

— εêελικτικη� εæαρµïγη� των πïλιτικω� ν πρïυMπïθε� σεων
πïυ τε� θηκαν εκ µε�ρïυς τïυ Ανω� τατïυ Εκπρïσω� πïυ
των Ηνωµε� νων Εθνω� ν και τïυ ΣυµâïυλÝïυ των
Υπïυργω� ν. Για παρÀδειγµα, η αναστïλη� δυ� ï æïρε� ς της
âïη� θειας υπε� ρ της Republika Srpska καθυστε� ρησε την
εκτε� λεση της âïη� θειας.

— υπïøρεωτικÀ και πïλυ� πλïκα νïµικÀ και δηµïσιïνïµι-
κÀ µε� σα. Η νïµïθετικη� εêïυσÝα πραγµατïπïÝησε, αντÝ-
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θετα πρïς τη γνω� µη της Επιτρïπη� ς, µηøανικη� µεταæï-
ρÀ των διαδικασιω� ν και ανωτÀτων ïρÝων τïυ πρïγρÀµ-
µατïς Tacis στις διαδικασÝες για την πρω� ην Γιïυγκï-
σλαâÝα. Στην περÝπτωση της ΒïσνÝας, ïι εν λÞγω ρυθµÝ-
σεις η� ταν ακατÀλληλες και εÝøαν ως απïτε� λεσµα να
καθυστερη� σει η εκτε� λεση των πρïυMπïλïγισµω� ν. ΚατÀ
τï τε� λïς ΙïυλÝïυ 1996, θεσπÝστηκε µε καθυστε� ρηση απÞ
τï Συµâïυ� λιï ï κανïνισµÞς για την ανασυγκρÞτηση
((ΕΚ) αριθ. 1628/96) µετÀ απÞ γνω� µη τïυ Ευρωπαϊκïυ�
ΚïινïâïυλÝïυ και δηµιïυργη� θηκε η ανÀγκη να ανα-
ληæθεÝ πριν απÞ την ηµερïµηνÝα αυτη� η διαδικασÝα
τïυ τριµερïυ� ς διαλÞγïυ για την εêευ� ρεση κεæαλαÝων.
Ãι πρïτÀσεις για τρïπïπïÝηση της νïµïθεσÝας πïυ
υπε� âαλε η Επιτρïπη� διïρθω� θηκαν συστηµατικÀ και
περιïρÝστηκαν. ΜÞλις τï 1998, τï ΕυρωπαϊκÞ Κïινï-
âïυ� λιï και τï Συµâïυ� λιï ε� λαâαν υπÞψη τïυς τις κριτι-
κε� ς πïυ διατυπω� θηκαν για τη âïη� θεια υπε�ρ της πρω� ην
ΓιïυγκïσλαâÝας και ακïλïυ� θησαν σε µεγÀλï âαθµÞ τις
πρïτÀσεις πïυ υπε� âαλε η Επιτρïπη� για να καταστη� σει
περισσÞτερï ευε� λικτες τις διαδικασÝες και να επιταøυ� -
νει την εæαρµïγη� τïυς.

ΠαρÀ τις δυσκïλÝες αυτε� ς, κατÀ τï τε� λïς τïυ 1996, εÝøαν
αναληæθεÝ υπïøρεω� σεις για τï 99,9 % τïυ κεæαλαÝïυ Β7-
54 τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� . ΚατÀ τï τε� λïς τïυ 1997, εÝøαν
αναληæθεÝ υπïøρεω� σεις για τï 99,5 % τïυ αναθεωρηµε� νïυ
πρïυMπïλïγισµïυ� τïυ κεæαλαÝïυ Β7-54 (µε εêαÝρεση τï
κïνδυ� λιï για τï øρηµατïδïτικÞ πρωτÞκïλλï). Αν εêετα-
στεÝ ïλÞκληρï τï øρïνικÞ διÀστηµα 1996—1997, ï Þγκïς
των αναλη� ψεων υπïøρεω� σεων για την ανασυγκρÞτηση εκ
µε� ρïυς της Επιτρïπη� ς απÞ τïν πρïυMπïλïγισµÞ συµπερι-
λαµâανïµε� νης της ανθρωπιστικη� ς âïη� θειας η� ταν 542,2
εκατ. ECU απÞ τα ïπïÝα τα 286,6 εκατ. ECU αæïρïυ� σαν
συµâÀσεις και τα 208,1 εκατ. ECU καταâλη� θηκαν. Η
συ� γκριση υπïγραæη� ς συµâÀσεων και πληρωµω� ν παρïυσι-
Àúει καλη� σøε� ση αν συγκριθεÝ µε Àλλα πρïγρÀµµατα εêω-
τερικη� ς âïη� θειας πïυ øρηµατïδïτïυ� νται απÞ τïν πρïυMπï-
λïγισµÞ της ΚïινÞτητας, λαµâανïµε� νων ιδÝως υπÞψη των
δυσøερω� ν συνθηκω� ν στη ΒïσνÝα — ΕρúεγïâÝνη. Η Επιτρï-
πη� øρηµατïδÞτησε επÝσης και Àλλες δραστηριÞτητες εκτÞς
της ανασυγκρÞτησης πïυ δεν εêετÀúïνται στην ε� κθεση τïυ
Ελεγκτικïυ� ΣυνεδρÝïυ και αæïρïυ� ν τïν τïµε� α της δηµï-
κρατÝας, τα δικαιω� µατα τïυ ανθρω� πïυ και την ΚΕΠΠΑ τα
αριθµητικÀ δεδïµε� να για τις εν λÞγω περιπτω� σεις δεν
περιλαµâÀνïνται στα παραπÀνω στïιøεÝα.

Η συ� γκριση πïυ πραγµατïπïιεÝ τï ΕλεγκτικÞ Συνε�δριï
µεταêυ� των δρÀσεων πïυ øρηµατïδïτεÝ η Επιτρïπη� και
εκεÝνων Àλλων øïρηγω� ν δεν λαµâÀνει υπÞψη τï διαæïρετι-
κÞ øαρακτη� ρα της παρεøÞµενης âïη� θειας. Για παρÀδειγµα,
η ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα πρïσæε� ρει στη� ριêη ïυσιαστικÀ
µε� σω δανεÝων. Η διαøεÝριση δανεÝïυ διαæε� ρει σηµαντικÀ
απÞ τï καθεστω� ς µη επιστρεπτε� ων ενισøυ� σεων πïυ εêα-
σæαλÝúει η Επιτρïπη� . Ãι µη επιστρεπτε� ες ενισøυ� σεις παρε� -
øïνται µε µÞνη εγγυ� ηση την πïλιτικη� δε� σµευση τïυ δικαι-
ïυ� øïυ. Πρïκειµε� νïυ να πρïστατευθïυ� ν τα δηµÞσια κεæÀ-
λαια, ïι ε� λεγøïι για την εκταµÝευση των µη επιστρεπτε� ων
ενισøυ� σεων εÝναι, συνεπω� ς, πïλυπλïκÞτερïι και âραδυ� τε-
ρïι απÞ αυτïυ� ς των δανεÝων. ΑντÝθετα, τα δÀνεια εêï-
æλïυ� νται και καλυ� πτïνται απÞ εγγυη� σεις εκ µε� ρïυς τïυ
δικαιïυ� øïυ κρÀτïυς. Ãι εêïæλη� σεις τïυς πιστω� νïνται στïν
ισïλïγισµÞ της τρÀπεúας. Η επιâïλη� πïλιτικω� ν Þρων ε� øει
λιγÞτερï υπïøρεωτικÞ øαρακτη� ρα. ΠαρÀ τï µειïνε�κτηµα
αυτÞ, η λειτïυργÝα των εκταµιευ� σεων µη επιστρεπτε� ων
ενισøυ� σεων της Επιτρïπη� ς και των δανεÝων της ΠαγκÞ-

σµιας ΤρÀπεúας παρïυσιÀúει πïλλε� ς ïµïιÞτητες. Την
1η ΙανïυαρÝïυ 1998, η ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα διε� θεσε 260
εκατ. ECU περÝπïυ, ενω� η Επιτρïπη� συ� νïλï 275 εκατ.
ECU περÝπïυ.

Ùσïν αæïρÀ τïν USAID, σηµαντικÞ στïιøεÝï της âïη� θειας
πïυ παρεÝøε συνÝστατï σε κïνδυ� λια τïυ πρïυMπïλïγισµïυ�
για µικρε� ς επιøειρη� σεις, µε ταøυ� τερï και πÀλι ρυθµÞ εκτα-
µÝευσης. Ãι διαδικασÝες λη� ψης των απïæÀσεων πïυ
ισøυ� ïυν για τïν USAID εÝναι επÝσης σηµαντικÀ απλïυ� στε-
ρες απÞ αυτε� ς της ΕΕ, Þπïυ η Επιτρïπη� εÝναι υπïøρεωµε� -
νη να ενεργεÝ στï πλαÝσιï κανïνισµïυ� µε αυστηρÞτερïυς
κανÞνες για τις δηµÞσιες συµâÀσεις. Σε αντÝθεση µε τις
Ηνωµε� νες ΠïλιτεÝες πïυ εργÀστηκαν αρøικÀ κυρÝως στις
περιïøε� ς Þπïυ η� ταν εγκατεστηµε� νες ïι ε� νïπλες δυνÀµεις
τïυς, η âïη� θεια της Ευρωπαϊκη� ς Îνωσης περιελÀµâανε και
τις δυ� ï ενÞτητες.

5.4. Η Επιτρïπη� απïδε� øεται την κριτικη� τïυ ΣυνεδρÝïυ,
Þτι ïι πÞρïι πïυ διατε�θηκαν για τη διαøεÝριση τïυ πρï-
γρÀµµατïς ανασυγκρÞτησης στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα
δεν η� ταν ανÀλïγïι πρïς τα πïσÀ τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� πïυ
απïæασÝστηκαν σε πïλιτικÞ επÝπεδï. ΛÞγω των Àλλων
δηµïσιïνïµικω� ν πρïτεραιïτη� των µε τις ïπïÝες ασøïλη� θη-
καν ïι σøετικε� ς υπηρεσÝες (âïη� θεια στην Κεντρικη� και
Ανατïλικη� Ευρω� πη, πρïενταêιακη� στρατηγικη� , Νε�α Ανε-
êÀρτητα ΚρÀτη, ΚΕΠΠΑ, δηµïκρατÝα και δικαιω� µατα τïυ
ανθρω� πïυ, ανθρωπιστικη� âïη� θεια) υπÀρøïυν Þρια στις
δυνÀµενες να επιτευøθïυ� ν επιδιω� êεις απÞ τïυς υæισταµε� -
νïυς πÞρïυς.

Λαµâανïµε� νων υπÞψη των περιïρισµω� ν Þσïν αæïρÀ τη
δηµιïυργÝα νε� ων θε� σεων απασøÞλησης, η Επιτρïπη� θε�σπι-
σε µε� τρα αναδιïργÀνωσης µε σκïπÞ την ενÝσøυση των
ïµÀδων διαøεÝρισης της εν λÞγω âïη� θειας. Τα µε� τρα αυτÀ
εÝøαν ως απïτε� λεσµα:

— Τη συ� σταση ïµÀδας απïτελïυ� µενης απÞ 22 Àτïµα στï
γραæεÝï τïυ ΣερÀγεâï κατÀ τï τε� λïς τïυ 1996, δηλαδη�
7 µη� νες µετÀ την ε� ναρêη λειτïυργÝας τïυ, µεταêυ� των
ïπïÝων 4 θε� σεις υπαλλη� λων Α (συµπεριλαµâανïµε� νïυ
τïυ πρïϊσταµε� νïυ τïυ γραæεÝïυ), 1 θε� ση υπαλλη� λïυ Β,
1 θε� ση υπαλλη� λïυ Γ και 16 θε� σεις τïπικω� ν υπαλλη� λων
απÞ τις ïπïÝες 7 θε� σεις για εκπατρισµε� νïυς τïπικïυ� ς
υπαλλη� λïυς (ALAT). 

Η Επιτρïπη� µετε� θεσε επÝσης ε� ναν υπÀλληλï κατηγïρÝ-
ας Α στη διïÝκηση τïυ ΜÞσταρ (EUAM) για να εêα-
σæαλÝúει, ιδÝως, τï κλεÝσιµï των λïγαριασµω� ν πïυ
ε� øïυν σøε� ση µε τις δραστηριÞτητες της ΕΕ (200 εκατ.
ECU) και ε� θεσε ε� ναν Àλλïν υπÀλληλï κατηγïρÝας Α
στη διÀθεση τïυ ΑνωτÀτïυ Εκπρïσω� πïυ (OHR),

— Τη δηµιïυργÝα στην ε� δρα απÞ τï 1996 νε� ας µïνÀδας
∆-1 στï πλαÝσιï της Γ∆ 1Α µε τÝτλï «ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝ-
νη και ΑνασυγκρÞτηση, συµπεριλαµâανïµε� νïυ τïυ
διεθνïυ� ς συντïνισµïυ� και των ïριúÞντιων θεµÀτων των
πïλυκρατικω� ν πρïγραµµÀτων για την πρω� ην Γιïυ-
γκïσλαâÝα». Στï τε� λïς τïυ 1997, η µïνÀδα αυτη� περιε-
λÀµâανε 21 Àτïµα, τα δυ� ï τρÝτα των ïπïÝων εργÀúï-
νται στην Πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα.

Ùσïν αæïρÀ την εêωτερικη� τεøνικη� εµπειρïγνωµïσυ� νη, τï
1998 εÝναι τï πρω� τï ïικïνïµικÞ ε� τïς για τï ïπïÝï η
Επιτρïπη� εêïυσιïδïτεÝται να øρησιµïπïιη� σει πιστω� σεις
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λειτïυργÝας για τεøνικη� στη� ριêη κατÀ την υλïπïÝηση των
πρïγραµµÀτων, σε µε� γιστï πïσïστÞ 2—3,5 % τïυ κÞστïυς
πρïγρÀµµατïς. ΕÝναι ε� ντïνη η διαæïρÀ µε Àλλïυς øïρη-
γïυ� ς Þπως ï USAID, ï ïπïÝïς µπïρεÝ να υπερâεÝ τï 15 %
για παρÞµïιïυ εÝδïυς δαπÀνες.

Η συγκεκριµε� νη δρÀση θα συµπληρωθεÝ µε τα µε� τρα πïυ
αναæε� ρïνται στις παραγρÀæïυς 3.13—3.15, δηλαδη� µε
απïκε� ντρωση της εæαρµïγη� ς της κïινïτικη� ς âïη� θειας στη
ΒïσνÝα, την ενÝσøυση των εêïυσιω� ν της αντιπρïσωπεÝας
και τη µετÀθεση πρïσωπικïυ� στην αντιπρïσωπεÝα απÞ τïν
ΑπρÝλιï 1998.

Ã συντïνισµÞς µεταêυ� των διαæÞρων υπηρεσιω� ν της Επι-
τρïπη� ς περιγρÀæηκε στις παραγρÀæïυς 3.11—3.12.

5.5. Η Επιτρïπη� κïινïπïÝησε συνïλικη� στρατηγικη� µε τε� σ-
σερις ανακïινω� σεις της απÞ τï æθινÞπωρï τïυ 1995 και
µετÀ. Η εν λÞγω συνïλικη� στρατηγικη� περιλαµâÀνεται στï
πρÞγραµµα ανασυγκρÞτησης πïυ επεêεργÀστηκε η Επιτρï-
πη� απÞ κïινïυ� µε την ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα, και υπïâλη� θη-
κε στïυς διÀæïρïυς øïρηγïυ� ς κατÀ τη διÀρκεια των τριω� ν
διεθνω� ν συνδιασκε� ψεων πïυ διïργÀνωσαν η Επιτρïπη� και
η ΠαγκÞσµια ΤρÀπεúα και εγκρÝθηκε απÞ τη διεθνη� κïινÞ-
τητα. Η Επιτρïπη� διατυπω� νει κÀθε ε� τïς τις κατευθυντη� ρι-
ες γραµµε� ς για την εæαρµïγη� της εν λÞγω στρατηγικη� ς. Ãι
εν λÞγω κατευθυντη� ριες γραµµε� ς µετατρε� πïνται στη συνε� -
øεια σε τïµεακÀ πρïγρÀµµατα πïυ περιλαµâÀνïυν σειρÀ
ïλïκληρωµε� νων ε� ργων ιδÝως στïν τïµε� α των πρïσæυ� γων.
ΕêÀλλïυ, τα «ΜνηµÞνια ΣυµæωνÝας» πïυ υπεγρÀæησαν
για τα πρïγρÀµµατα 1996 και 1997 µε τις âïσνιακε� ς αρøε� ς
καθïρÝúïυν τï συνïλικÞ πλαÝσιï υλïπïÝησης των πρï-
γραµµÀτων αυτω� ν.

ΚατÀ τη συνδιÀσκεψη τïυ ΛïνδÝνïυ τï ∆εκε� µâριï 1996, η
Επιτρïπη� ε� λαâε την πρωτïâïυλÝα για συ� σταση της ειδικη� ς
ïµÀδας ανασυγκρÞτησης και επιστρïæη� ς πρïσæυ� γων
(RRTF), η ïπïÝα, υπÞ την αιγÝδα και την επïπτεÝα τïυ
ΑνωτÀτïυ Εκπρïσω� πïυ, συντïνÝúει τις δραστηριÞτητες
ανασυγκρÞτησης πïυ πρïïρÝúïνται να πρïωθη� σïυν τη
διαδικασÝα επιστρïæη� ς. ΑπÞ τï 1997, η RRTF συγκεντρω� -
νει τïυς σηµαντικÞτερïυς παρÀγïντες της διεθνïυ� ς âïη� θει-
ας, ιδÝως, τïν Ανω� τατï ΕκπρÞσωπï, την ΠαγκÞσµια ΤρÀ-
πεúα, τις Ηνωµε� νες ΠïλιτεÝες, καθω� ς και την Επιτρïπη� και
καθïρÝúει, µε� σω εêαµηνιαÝων εκθε�σεων, την πïλιτικη� της
διεθνïυ� ς κïινÞτητας για τη στη� ριêη των εκτïπισθε� ντων και
των πρïσæυ� γων.

Τï 1997, η Επιτρïπη� ανε� λαâε επÝσης την πρωτïâïυλÝα να
πρïτεÝνει «Deputy High Representative» υπευ� θυνï για την
RRTF, τïν κ. Andrew Bearpark. ΠαρÀλληλα, η RRTF
απε� κτησε περιæερειακε� ς και τïπικε� ς αντιπρïσωπεÝες, ïι
ïπïÝες µε τη δραστη� ρια συµµετïøη� της Επιτρïπη� ς, καθïρÝ-
úïυν τις πρωταρøικε� ς δρÀσεις σε κÀθε περιïøη� και κïινÞ-
τητα.

Πρïκειµε� νïυ περÝ της συνεργασÝας µε τα κρÀτη µε� λη, η
Επιτρïπη� ανε� λαâε απÞ τï 1996 την πρωτïâïυλÝα στενη� ς
συνεργασÝας µε τα κρÀτη µε� λη πïυ ενδιαæε� ρïνται περισσÞ-
τερï για την επιστρïæη� των πρïσæυ� γων της ΒïσνÝας-
ΕρúεγïâÝνης, συγκαλω� ντας σøετικη� συνεδρÝαση στις 7
Αυγïυ� στïυ 1996 στις Βρυêε� λλες. Η συνεργασÝα αυτη� εêε-
λÝøθηκε στη συνε� øεια σε πïλλε� ς συντïνιστικε� ς συνεδριÀ-

σεις, τÞσï στις Βρυêε� λλες Þσï και επιτÞπïυ και επε� τρεψε
τη δηµιïυργÝα στενω� ν δεσµω� ν µε τις αρµÞδιες υπηρεσÝες
των ενδιαæερïµε� νων κρατω� ν µελω� ν.

Τï 1998, η Επιτρïπη� συγκε� ντρωσε τις πρïσπÀθειε� ς της για
την ανασυγκρÞτηση σε ε� να σηµαντικÞ πρÞγραµµα για τïυς
πρÞσæυγες υ� ψïυς 141 εκατ. ECU. Στις 30 ΜαρτÝïυ 1998,
αναλη� æθηκε υπïøρε�ωση για µια πρω� τη δÞση 65 εκατ. ECU
για ïλïκληρωµε� να πρïγρÀµµατα επιστρïæη� ς πρïσæυ� γων.
Íλλα µε� τρα θα ακïλïυθη� σïυν µÞλις η αρµÞδια για τïν
πρïυMπïλïγισµÞ αρøη� διαθε� σει τα 30 εκατ. ECU απÞ τï
απÞθεµα στïν πρïυMπïλïγισµÞ τïυ 1998.

5.6. Τï πρÞγραµµα âασικω� ν ενισøυ� σεων (ΠΒΕ) πïυ επι-
νïη� θηκε αµε� σως µετÀ τις συµæωνÝες τïυ Ντε� ιτïν και τε�θη-
κε σε εæαρµïγη� τïν ΙανïυÀριï 1996, επε� τρεψε την εêασæÀ-
λιση της αναγκαÝας âïη� θειας για την εκκÝνηση της διαδικα-
σÝας ανασυγκρÞτησης. Κατ’ αυτÞ τïν τρÞπï τï πρÞγραµµα
επε� τρεψε να παραδïθïυ� ν σøïλικÀ υλικÀ, λεωæïρεÝα,
ελκυστη� ρες, γεωργικÞς εêïπλισµÞς, εêïπλισµÞς για τïν
τïµε�α της ηλεκτρïδÞτησης, κ.λπ. Τï εν λÞγω πρÞγραµµα
απïτελεÝ την πρω� τη σηµαντικη� απÀντηση εκ µε� ρïυς µε� λïυς
της διεθνïυ� ς κïινÞτητας στα πρïâλη� µατα της ανασυγκρÞ-
τησης.

Η Επιτρïπη� ανασυ� νταêε τï πρÞγραµµα πρïµη� θειας εêï-
πλισµω� ν για πïλλïυ� ς λÞγïυς. ΕÝøε πλη� ρη επÝγνωση, ιδÝως,
των δυσøερειω� ν πïυ παρïυσÝαúε τï περιâÀλλïν στï ïπïÝï
παρενε� âαινε: σηµαντικÞς κÝνδυνïς απÀτης, τïν ïπïÝïν εÝøε
καταγγεÝλει και ï Ανω� τατïς ΕκπρÞσωπïς τïυ OHE, ε� λλει-
ψη διαæÀνειας Þσïν αæïρÀ τη διαøεÝριση της âïη� θειας
καθω� ς και ï κÝνδυνïς ïι απïστïλε� ς να µη æθÀσïυν πïτε�
στïυς τελικïυ� ς παραλη� πτες τïυς ανÀγκασαν την Επιτρïπη�
να αντιµετωπÝσει τα πρïγρÀµµατα συγκεντρωτικÀ. Την
επïøη� εκεÝνη, λαµâανïµε� νης υπÞψη της πïλιτικη� ς κατÀ-
στασης στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη, δεν η� ταν λïγικÞ να απïκε-
ντρωθεÝ τï πρÞγραµµα πρïς Þæελïς των αρøω� ν της εν
λÞγω øω� ρας. ΛαµâÀνïντας την απÞæαση αυτη� , η Επιτρïπη�
πρïÀσπισε τα δηµïσιïνïµικÀ συµæε� ρïντα της ΚïινÞτητας.
∆Þθηκαν νε� ες κατευθυ� νσεις για τï πρÞγραµµα τï ïπïÝï
περιïρÝστηκε σε λιγÞτερïυς τïµεÝς.

Ã πρïυMπïλïγισµÞς για τï 1996, πïυ δηµïσιευ� θηκε στις 29
ΙανïυαρÝïυ 1996, πρïâλε� πει 3 ειδικÀ κïνδυ� λια για τη
âïη� θεια στην πρω� ην ΓιïυγκïσλαâÝα. Εν αναµïνη� νïµικη� ς
âÀσης, η Επιτρïπη� εêïυσιïδïτη� θηκε να øρησιµïπïιη� σει τï
κïνδυ� λιï Β7-541 µε� øρις υ� ψïυς 7 εκατ. ECU, ενω� 20 εκατ.
ECU παρε� µειναν ως υπÞλïιπï. Η øρησιµïπïÝηση των 20
εκατ. ECU επιτρÀπηκε στη συνε� øεια στï πλαÝσιï τïυ τριµε-
ρïυ� ς διαλÞγïυ. Η Επιτρïπη� υπε�âαλε τïν ΑπρÝλιï τïυ 1996
σøε� διï κανïνισµïυ� για τα κïνδυ� λια ανασυγκρÞτησης πïυ
τε� θηκε σε ισøυ� στις 14 Αυγïυ� στïυ 1996. ΚατÀ τη διÀρκεια
των συúητη� σεων για τïν κανïνισµÞ, η πρÞταση της Επι-
τρïπη� ς υπε� στη σηµαντικε� ς τρïπïπïιη� σεις, ιδÝως την πρï-
σθη� κη παραρτη� µατïς για τη συ� ναψη συµâÀσεων µε πρÞ-
τυπï τïν κανïνισµÞ Tacis τï ïπïÝï η� ταν εντελω� ς ακατÀλ-
ληλï για την κατÀσταση στη ΒïσνÝα. ΑπÞ τïν Ιïυ� λιï 1997,
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δηλαδη� κατÀ την πρω� τη ηµερïµηνÝα πïυ ï κανïνισµÞς
επε� τρεπε την τρïπïπïÝηση� τïυ, η Επιτρïπη� υπε� âαλε πρÞ-
ταση τρïπïπïÝησης τïυ εν λÞγω παραρτη� µατïς. Τï
Συµâïυ� λιï διατη� ρησε τï αρøικÞ διατακτικÞ και ακïλïυ� θη-
σε εν µε� ρει µÞνï τις πρïτÀσεις της Επιτρïπη� ς. Η Επιτρïπη�
υπε� âαλε εκ νε�ïυ πρÞταση ïυσιω� δïυς τρïπïπïÝησης τïυ
κανïνισµïυ� τïν ΙανïυÀριï τïυ 1998. Τï Συµâïυ� λιï και τï
Κïινïâïυ� λιï ε� λαâαν τÞτε υπÞψη τη σηµαντικη� κριτικη� πïυ
ασκη� θηκε ε� ναντι της κïινïτικη� ς δρÀσης στην πρω� ην Γιïυ-
γκïσλαâÝα και απïδε� øθηκαν τελικÀ τα âασικÀ στïιøεÝα
των πρïτÀσεων της Επιτρïπη� ς.

5.7. Ã ρÞλïς της UNHCR σε σøε� ση µε τïυς πρÞσæυγες
καθïρÝúεται στη συµæωνÝα τïυ Ντε� ιτïν και συνÝσταται
στην καθïδη� γηση και στï συντïνισµÞ της δρÀσης στïν εν
λÞγω τïµε� α. Η Επιτρïπη� καλεÝται να συνεργαστεÝ µε την
UNHCR για τα θε� µατα των πρïσæυ� γων, δεδïµε� νïυ Þτι η
συµæωνÝα τïυ Ντε� ιτïν ανε� θεσε στην UNHCR αυτη� την
αρµïδιÞτητα. ∆ιαπιστω� θηκαν σïâαρÀ πρïâλη� µατα κατÀ
τη διÀρκεια των συúητη� σεων µε την UNHCR σøετικÀ µε τη
συνεισæïρÀ της ΕΚ σε στεγαστικÀ πρïγρÀµµατα πïυ
εæαρµÞúïυν MKO µε� σω της UNHCR. Ãι Þρïι υπÞ τïυς
ïπïÝïυς η UNHCR επιθυµïυ� σε να λαµâÀνει τις συνεισæï-
ρε� ς της ΕΚ âρÝσκïνταν, ως πρïς κÀπïια σηµεÝα, σε αντÝθε-
ση µε τις απαιτη� σεις τïυ δηµïσιïνïµικïυ� κανïνισµïυ� και
στερïυ� νταν διαæÀνειας. Η Àπïψη τïυ ΣυνεδρÝïυ για
συνεισæïρÀ στï ταµεÝï της UNHCR øρειÀúεται, ωστÞσï,
να µελετηθεÝ πρïσεκτικÞτερα. Η Επιτρïπη� σκïπευ� ει να
εêετÀσει τï θε� µα αυτÞ στï πλαÝσιï των γενικω� ν συνθηκω� ν
σøετικÀ µε τις øρηµατïδïτικε� ς ρυθµÝσεις πïυ συúητω� νται
στï παρÞν στÀδιï στï πλαÝσιï των Ηνωµε� νων Εθνω� ν.

5.8. Με� σω τïυ πρïγρÀµµατïς âασικω� ν ενισøυ� σεων τï
1996 και τïυ πρïγρÀµµατïς για την ανασυγκρÞτηση τïυ
1996 και τïυ 1997, η Επιτρïπη� επισκευ� ασε συνïλικÀ 13 030
øω� ρïυς στε� γασης πïυ επε� τρεψαν την επιστρïæη� κατÀ τï
τε� λïς της περιÞδïυ τïυ πρïγρÀµµατïς περισσÞτερων απÞ
50 000 ατÞµων (πρïσæυ� γων και εσωτερικÀ εκτïπισθε� ντων)
στη ΒïσνÝα.

Ã âαθµÞς øρησιµïπïÝησης, εêÀλλïυ, των κατïικιω� ν πïυ
ανïικïδïµη� θηκαν κατÀ τï τε� λïς τïυ 1997 ανερøÞταν σε
70 %, πïσïστÞ ελαæρω� ς ανω� τερï απÞ τις εκτιµη� σεις τïυ
HCR για τï συ� νïλï των øïρηγω� ν.

Τï 1998, η Επιτρïπη� ενισøυ� ει τη δρÀση της για την επι-
στρïæη� των πρïσæυ� γων µε τα µε� τρα πïυ περιγρÀæïνται
στï σηµεÝï 5.5.

5.9. Στïν τïµε� α της ενε� ργειας σηµειω� θηκαν κÀπïιες επι-
τυøÝες στï πλαÝσιï τïυ πρïγρÀµµατïς ΠΒΕ:

— Επιτυøε� ς ε� ργï µεταêυ� ΓκÞραúντε και ΒÝúεγκραντ υλï-
πïιη� θηκε µε� σω τïυ ΠΒΕ.

— Στην περιïøη� της Τïυ� úλα, εêασæαλÝστηκε ηλεκτρïδÞ-
τηση για 20 000 Àτïµα.

— ïι θερµïηλεκτρικïÝ σταθµïÝ αυ� êησαν την παραγωγη�
ηλεκτρικïυ� ρευ� µατïς και µεÝωσαν σηµαντικÀ τις διακï-
πε� ς ηλεκτρικïυ� ρευ� µατïς στï ΣερÀγεâï.

— η παρïøη� εêïπλισµω� ν στï ïρυøεÝï της Breza âïη� θησε
να αυêηθεÝ η παραγωγη� Àνθρακα κατÀ 30 %.

Στïν τïµε� α των µεταæïρω� ν, καθυστε� ρησαν πïλλÀ ïδικÀ
ε�ργα λÞγω της αναστïλη� ς της âïη� θειας για τη Republika
Srpska για πïλιτικïυ� ς λÞγïυς.

Η âïη� θεια για τη δηµÞσια διïÝκηση εÝøε ως στÞøï την
τελωνειακη� υπηρεσÝα, η ïπïÝα ε� øει µεγÀλη σηµασÝα για τα
δηµÞσια ε� σïδα της ΒïσνÝας-ΕρúεγïâÝνης. Íλλα σηµαντικÀ
θεσµικÀ Þργανα πïυ λαµâÀνïυν ενÝσøυση τï 1998 εÝναι: η
Κεντρικη� ΤρÀπεúα, ï συνη� γïρïς τïυ πïλÝτη, η επιτρïπη�
για τα δικαιω� µατα τïυ ανθρω� πïυ, τï συνταγµατικÞ δικα-
στη� ριï και ï εµπïρικÞς τραπεúικÞς τïµε� ας.

Στïυς τïµεÝς της υγεÝας και της παιδεÝας, τα πρïâλη� µατα
πïυ παρïυσιÀúει η δρÀση της Γ∆ ΙΑ ïæεÝλïνται κυρÝως
στην ανικανÞτητα των αρµïδÝων τïπικω� ν αρøω� ν να δε-
øθïυ� ν τη âïη� θεια πïυ τïυς πρïσæε�ρεται (âλ. εργαστη� ριï
ελε� γøïυ æαρµÀκων) παρÀ στην ε� λλειψη συντïνισµïυ�
µεταêυ� των υπηρεσιω� ν της Επιτρïπη� ς. Στï τïµε� α, εêÀλλïυ,
της εκπαÝδευσης υπÀρøει παρÞµïια κατÀσταση Þπïυ
απïυσιÀúει η πïλιτικη� âïυ� ληση για ενïπïÝηση των εκπαι-
δευτικω� ν πρïγραµµÀτων και εµπïδÝúεται η δηµιïυργÝα
πïλυεθνïτικω� ν σøïλεÝων.

5.10. Η Επιτρïπη� δε� øεται Þτι ïι πÞρïι πïυ διατε� θηκαν
για τη διαøεÝριση τïυ πρïγρÀµµατïς ανασυγκρÞτησης στην
πρω� ην-ΓιïυγκïσλαâÝα δεν η� ταν ανÀλïγïι πρïς τα πïσÀ
τïυ πρïυMπïλïγισµïυ� πïυ απïæασÝστηκαν σε πïλιτικÞ επÝ-
πεδï. Îøïυν ληæθεÝ µε� τρα για αναδιÀρθρωση τïυ πρïσω-
πικïυ� πïυ αναæε�ρïνται λεπτïµερω� ς στï σηµεÝï 5.4.

Ã συντïνισµÞς µεταêυ� των υπηρεσιω� ν της Επιτρïπη� ς επι-
τευ� øθηκε απÞ διυπηρεσιακη� ïµÀδα, υπÞ την πρïεδρÝα τïυ
Αναπληρωτη� Γενικïυ� ∆ιευθυντη� της Γ∆ ΙΑ. Η ECHO, η
Γ∆ XXI (για τï CAFAO) και Àλλες υπηρεσÝες συµµετεÝøαν
διαρκω� ς σ’ αυτη� τη διαδικασÝα.

Για την ïλïκλη� ρωση αυτïυ� τïυ επÝσηµïυ συντïνισµïυ�
πραγµατïπïιη� θηκαν πïλλε� ς ανεπÝσηµες επαæε� ς µεταêυ�
των υπηρεσιω� ν πïυ εêυπηρε� τησαν την εκτε� λεση της πρï-
σπÀθειας.

5.11. ΚατÀ την ε� ναρêη των πρïγραµµÀτων ανασυγκρÞτη-
σης τï 1996, η âïη� θεια διατε� θηκε για ïρισµε� νïυς âασικïυ� ς
τïµεÝς µε σκïπÞ να αντιµετωπιστεÝ η κατÀσταση ανÀγκης
της επïøη� ς εκεÝνης. ΑργÞτερα τï 1996, η ενÝσøυση συγκε-
ντρω� θηκε σε λιγÞτερïυς τïµεÝς. Τï 1998, τα πρïγρÀµµατα
της Επιτρïπη� ς συγκε� ντρωσαν περισσÞτερï απÞ τï 60 %
Þλων των πÞρων για την πρω� ην ΓιïυργκïσλαâÝα σε µια και
µÞνïν πρïτεραιÞτητα δηλαδη� τï πρÞγραµµα επιστρïæη� ς
των πρïσæυ� γων.

5.12. Η Επιτρïπη� δε� øεται την κριτικη� τïυ ΣυνεδρÝïυ για
τï ανθρω� πινï δυναµικÞ, τις πïλυ� πλïκες διαδικασÝες και
την πρïâïλη� της συνδρïµη� ς της ΕΕ στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝ-
νη.

Τα πρïâλη� µατα στï πλαÝσιï των ïπïÝων ε� πρεπε να δρÀσει
η Επιτρïπη� περιγρÀæησαν στï πρïïÝµιï της ε� κθεσης τïυ
Ελεγκτικïυ� ΣυνεδρÝïυ καθω� ς και στα σηµεÝα 5.3 και 5.5.
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Η Επιτρïπη� απïæÀσισε στις αρøε� ς τïυ 1998 να αντιµετωπÝ-
σει τα πρïâλη� µατα αυτÀ λαµâÀνïντας τα παρακÀτω µε� -
τρα:

— απλïυ� στευση των διαδικασιω� ν µε τρïπïπïÝηση τïυ
κανïνισµïυ� για την ανασυγκρÞτηση

— µετÀθεση 15 ακÞµη υπαλλη� λων στην αντιπρïσωπεÝα
της στï ΣερÀγεâï απÞ την Àνïιêη τïυ 1998

— παρïøη� περισσÞτερων εêïυσιω� ν στïν πρïϊστÀµενï της
αντιπρïσωπεÝας της στï ΣερÀγεâï

— συγκε� ντρωση Þλων των υπηρεσιω� ν της Επιτρïπη� ς σε
ε� να κτÝριï στï ΣερÀγεâï.

Η Επιτρïπη� επιθυµεÝ να πρïτεÝνει και Àλλες αλλαγε� ς στïν
κανïνισµÞ για να διευκïλυ� νει περαιτε� ρω τις διαδικασÝες.

Αν θεωρηθïυ� ν στï συ� νïλÞ τïυς και µε τη στη� ριêη των
δηµïσιïνïµικω� ν και των νïµïθετικω� ν αρøω� ν της ΕΕ, τα
µε� τρα αυτÀ αναµε� νεται Þτι θα âïηθη� σïυν την εêασæÀλιση
εµæανε� στερης και απïτελεσµατικÞτερης εæαρµïγη� ς της
συνδρïµη� ς της ΕΕ στη ΒïσνÝα-ΕρúεγïâÝνη.


