
SECRETARIAAT WERKGROEP
TASK-FORCE

"UITBREIDING"

DE COÖRDINATOR
JF/bo Luxemburg, 22 oktober 1999

Briefing nr. 12

POLEN
EN DE TOETREDING

TOT DE EUROPESE UNIE

(3de bijgewerkte versie)

* De inhoud van deze publicatie weerspiegelt niet noodzakelijkerwijze het standpunt van het
Europees Parlement.

INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement
INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement
EPADES: epades\public\elargiss

PE 167.587/rév.3
Or. FR

NL NL



3 PE 167.587/rév.3

De briefings die worden opgesteld door de task-force “uitbreiding” van het Secretariaat-generaal  van het Europees Parlement hebben tot doel een systematisch, samenvattend
overzicht te geven van de onderhandelingen met betrekking tot de diverse aspecten van de uitbreiding van de Unie en de standpunten weer te geven van de lidstaten, de kandidaat-
landen en de Europese instellingen. De briefings worden tijdens het onderhandelingsproces voortdurend bijgewerkt.

Nr. Titel Nr. PE Datum Talen
1 Cyprus en de uitbreiding van de EU 167.284/rev.5 21.10.99 alle
2 Hongarije en de uitbreiding van de EU 167.296/rev.2 01.02.99 alle
3 Roemenië en de uitbreiding van de EU 167.296/rev.2 26.02.99 alle
4 De Tsjechische Republiek en de uitbreiding van de EU 167.335/rev.3 18.10.98 alle
5 Malta en de uitbreiding van de EU 167.350/rev.3 01.07.99 alle
6 Bulgarije en de uitbreiding van de EU 167.392/rev.3 11.10.99 alle
7 Turkije en de uitbreiding van de EU 167.407/rev.2 17.06.99 alle
8 Estland en de uitbreiding van de EU 167.409/rev.1 08.10.98 alle
9 Slovenië en de uitbreiding van de EU 167.531/rev.1 08.02.99 alle
10 Letland en de uitbreiding van de EU 167.532/rev.2 27.09.99 alle
11 Litouwen en de uitbreiding van de EU 167.533/rev.2 12.01.99 alle
12 Polen en de uitbreiding van de EU 167.587/rev.3 22.10.99 alle
13 Slowakije en de uitbreiding van de EU 167.609/rev.1 20.08.99 alle
14 Rusland en de uitbreiding van de EU 167.734/rev.1 23.02.99 alle
15 De institutionele aspecten van de uitbreiding van de EU 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
16 Controle en bescherming van de financiën van de EU met het oog op de uitbreiding 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Milieubeleid en de uitbreiding 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 De Europese Conferentie en de uitbreiding van de EU 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Begrotingsaspecten van de uitbreiding 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Democratie en eerbiediging van de mensenrec hten in het uitbreidingsproces van de EU 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 De uitbreiding van de EU en de economische en sociale samenhang 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Statistische bijlage betreffende de uitbreiding van de EU 167.614/rev.5 06.07.99 EN
23 Juridische problemen in verband met de uitbreiding van de EU 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 De pre-toetredingsstrategie met het oog op de uitbreiding van de EU 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 De samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken 167.690/rev.1 30.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 De rechten van de vrouw en de uitbreiding van de EU 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 De uitbreiding van de EU en de landbouw 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 Zwitserland en de uitbreiding van de EU 167.777/rev.1 08.03.99 alle
29 De uitbreiding van de EU en de visserij 167.799 12.10.98 alle
30 Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de uitbreiding van de EU 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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Nr. Titel Nr. PE Datum Talen
31 Veiligheid en defensie en de uitbreiding van de EU 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 De Europese Economische Ruimte (EER) en de uitbreiding van de EU 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 Het PHARE-programma en de uitbreiding van de EU 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 De Economische en Monetaire Unie (EMU) en de uitbreiding van de EU 167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Het industriebeleid en de uitbreiding van de EU 167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
36 Agenda 2000 en het proces van toetreding tot de EU 168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
37 De uitbreiding en de externe economische betrekkingen 168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 De rol van het EP in het uitbreidingsproces van de EU 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 De sociale aspecten van de uitbreiding van de EU 168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 De nucleaire veiligheid in de kandidaat-landen van Midden- en Oost-Europa 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41 Publieke opinie over de uitbreiding van de EU in de lidstaten en de kandidaat-landen 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42 De Russische minderheid in de Baltische landen en de uitbreiding van de EU 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
43 Het energiebeleid en de uitbreiding van de EU 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
44 Het vervoersbeleid en de uitbreiding van de EU 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT

Gelieve verzoeken om aanvullende informatie te richten aan: Mevr. E. Deguffroy, Luxemburg, SCH bureau 602, tel. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027
Task-Force "Uitbreiding", Brussel, LEO 06D119, tel. (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984
Task-Force "Uitbreiding", Straatsburg, IP2 447, tel. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059
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SAMENVATTING

Polen is zowel wat oppervlakte als wat bevolkingsaantal (38,8 mln. inwoners) betreft de grootste
toetredingskandidaat. Polen diende zijn toetredingsaanvraag in op 5 april 1994.

Vanuit politiek standpunt voldoet Polen aan de maatstaven van een democratisch land. De rechten van
minderheden en de mensenrechten zijn gewaarborgd, en de instellingen van een rechtsstaat zijn
gevestigd. Polen zal zich echter nog enkele inspanningen moeten getroosten om de noodzakelijke
economische, bestuurlijke en institutionele hervormingen door te voeren. De bestaande tekortkomingen
moeten in samenwerking met de Europese Unie in het kader van de partnerschapsovereenkomst en met
hulp van de EU worden weggenomen.

Op 30 maart 1998 werden de onderhandelingen tussen de EU en de kandidaat-landen officieel geopend
met een technisch onderzoek van de verschillende onderdelen en de verenigbaarheid daarvan met het
acquis communautaire.

Op 10 november 1998 is Polen, samen met de andere kandidaat-lidstaten, begonnen aan de officiële
toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie over een aantal onderdelen (er zijn in totaal 31
onderhandelingspunten).

In het verslag aan de Raad van 12 november 1998 over de vooruitgang die elk van de kandidaat-lidstaten
heeft geboekt met betrekking tot de toetreding, schetst de Commissie een gunstig beeld van de
vooruitgang die Polen boekt bij zijn toetredingsvoorbereidingen. In het verslag van de Commissie
worden de politieke en economische criteria voor de uitbreiding aan de orde gesteld, alsmede de mate
waarin Polen in staat is te voldoen aan de uit de toetreding voortvloeiende verplichtingen. De voortgang
die Polen heeft gemaakt wordt erkend, maar ook worden er sectoren genoemd waar meer vooruitgang
vereist is. De Commissie wijst met name op het juridisch domein, de corruptiebestrijding, de privatisering
van overheidsbedrijven, de herstructurering van de kolen- en staalsector, en de modernisering van de
landbouw. Voorts zouden er grotere inspanningen moeten worden verricht met betrekking tot het
douanewezen en op milieugebied. Evenals in het merendeel van de andere kandidaat-lidstaten moet ook
in Polen het bestuurlijke vermogen om het acquis toe te passen, worden versterkt.

Sindsdien zijn er tal van andere onderhandelingspunten afgesloten en de Commissie heeft het tweede
verslag gepresenteerd (13 oktober 1999) met het oog op de Europese Raad van Helsinki, waarin
dezelfde benadering wordt gevolgd als in het eerste verslag. Er moet nog veel vooruitgang worden
geboekt.

De Poolse autoriteiten wensen dat alles in het werk gesteld wordt om ervoor te zorgen dat de toetreding
op 1 januari 2003 een feit zal zijn.
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I. POLITIEKE SITUATIE

De nieuwe grondwet die in mei 1997 werd aangenomen en op 17 oktober 1997 definitief van kracht
werd, bevat zowel elementen van de oude sociaal-katholieke orde als nieuwe, modernere opvattingen
inzake gratis gezondheidszorg en onderwijs. De nieuwe grondwet vervangt de overgangsgrondwet van
1992.

Op 21 september 1997 vonden er in Polen parlementsverkiezingen plaats. Daarbij kwam het
Verkiezingsforum Solidariteit (AWS)(1), een alliantie van zesendertig centrumpartijen en rechts
georiënteerde partijen die tegen de vakbond Solidariteit aanleunen, als winnaar uit de bus.

De komende presidentsverkiezingen moeten in het jaar 2000 plaatsvinden. De huidige president
Kwasniewski is hierbij de grote favoriet. Volgens een medio oktober 1999 door het Pools centrum voor
opinieonderzoek (CBOS (Centrum Badania Opini Spolecznej)) uitgevoerde opiniepeiling zou 56% van
de kiezers voor hem stemmen. De voormalige president Lech Walesa heeft op zijn beurt aangekondigd
dat hij zich kandidaat zou stellen (volgens dezelfde opiniepeiling zou hij 7% van de stemmen krijgen).

a) Uitslag van de parlementsverkiezingen (21 september 1997)

(aantal zetels in het Poolse parlement (Sejm))

1993 1997
Verkiezingsforum Solidariteit (AWS)      0 201
Democratische Linkse Alliantie (SLD) 171 164
Democratische Unie - Vrijheidsunie (UD/UW)   74   60
Poolse Boerenpartij (PSL) 131   27
Beweging voor de Wederopbouw van Polen (ROP)     0     6
Arbeidersunie (UP)   41     0
Confederatie voor een Onafhankelijk Polen (KPN)   21     0
Niet-partijgebonden Blok ter Ondersteuning van
Hervormingen (BBWR)   16     0
Overige (Duitse minderheid)     4     2
Onafhankelijken     2     0

Totaal 460 460

- De nieuwe Senaat

De nieuwe Senaat kwam voor het eerst bijeen op 21 oktober 1997.

                                               

(1) De AWS omvat onder meer de volgende groeperingen: de Christen-Democratische Unie (ZCHD); het Centrumverbond
(PC); de Confederatie voor een Onafhankelijk Polen (KPN); de Beweging van de Honderd (Ruch Stu) en het Instituut
Lech Walesa.
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De 100 zetels in de Senaat zijn als volgt verdeeld:

AWS 51
SLD 28
UW  8
ROP  5
PSL  3
Onafhankelijken  5

Door de verkiezingsoverwinning van Solidariteit, die 201 van de 460 zetels in het parlement behaalde,
kwam er een einde aan het vier jaar durende overwicht van de voormalige communistische partij en aan
haar coalitie met de Poolse Boerenpartij (PSL), die eveneens links georiënteerd is. De Poolse
Boerenpartij verloor meer dan de helft van haar aanhang en viel van 132 parlementszetels terug naar
minder dan 30. De PSL heeft zich steeds terughoudend opgesteld wat de privatisering en de
landbouwhervormingen in Polen betreft.

De meerderheid van parlementszetels voor de AWS is mede te danken aan de consolidatie van de rechtse
partijen en de centrumpartijen. Daarbij komt dat een aantal kiezers besloot op de AWS in plaats van op
kleine partijen te stemmen. Dit resulteerde in een duidelijke meerderheid van stemmen voor de AWS,
de SLD en de Vrijheidsunie (UW), een partij die opkomt voor de vrije-markteconomie.

De voorzitter van de AWS, Marian Krzaklewski, de leider van de Vrijheidsunie, Leszek  Balcerowicz,
en de nieuwe premier, Jerzy Buzek van de AWS, sloten een coalitie-akkoord. Op grond van dit akkoord
werd een nieuwe regering gevormd en werden de bevoegdheden verdeeld onder de AWS en de UW.
Wat betreft het aantal zetels worden het Poolse parlement en de Senaat gecontroleerd door Solidariteit.
De ministeries werden aan het AWS of aan de UW toegewezen.

b) Het coalitieprogramma en de moeilijkheden ervan

De coalitie heeft sinds zij aan de macht is gekomen een hervormingsprogramma ingevoerd dat bedoeld
is om de staatsstructuur te moderniseren en effectiever en democratischer te maken, waardoor Polen zich
volledig zowel in de Europese Unie als in de NAVO kan integreren. De voornaamste doorgevoerde
hervorming was die van de lagere overheid, waardoor het aantal provincies (wojewodztwa) van 49 tot
16 kon worden beperkt. Deze hervorming, die op 1 januari 1999 van kracht is geworden, behelst een
decentralisatie van zowel de overheid als de overheidsfinanciën, aangezien de provincies voortaan
verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling en de toepassing van provinciale economische beleidslijnen.

De provincies beschikken over een provincieraad, die wordt voorgezeten door een commissaris, alsmede
over een vertegenwoordiger van centrale overheid, de gouverneur (wojewoda), die op het functioneren
van de overheidsdiensten moet toezien. De voornaamste taak van de provincieraden is de economische
ontwikkeling van de provincies, en sinds 1 januari 1999 zijn zij verantwoordelijk voor hogescholen,
gespecialiseerde ziekenhuizen en klinieken, de belangrijkste culturele centra (musea, theaters, etc.) en
het onderhoud van B-wegen. De gouverneur, die zich overwegend doet gelden als politicus, heeft de
verantwoordelijkheid te controleren of de verrichtingen van de lagere overheden rechtsgeldig zijn.
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De hervorming heeft eveneens de invoering van een aanvullend niveau - tussen de provincies en
gemeentes – met zich meegebracht, te weten het district (powiat) - een administratieve eenheid die
overeenkomt met het Duitse district (Kreis) - waar de diensten van het district voortaan zelf zorgen voor
de administratieve gang van zaken die vroeger door de provinciediensten werd geregeld. Het district is
verantwoordelijk voor de middelbare scholen, de ziekenhuizen, de werkloosheidsbestrijding en de
intercommunale wegen.

De begin jaren negentig ingevoerde gemeentebevoegdheden op het gebied van de burgerlijke stand, de
gemeentereiniging, begraafplaatsen en het openbaar vervoer zijn officieel bekrachtigd. De gemeenten
zijn sinds 1 januari 1999 verantwoordelijk voor de financiering en controle van plaatselijke
gezondheidscentra alsmede van lagere scholen. Er is voorzien in overheidssteun om deze nieuwe
uitgaven te kunnen dekken.

De Poolse regering gaat eveneens beginnen met de hervorming van drie belangrijke sectoren: de
gezondheidssector, het pensioenstelsel en de onderwijssector. Er is besloten om het gezondheidsstelsel
grondig te herzien, omdat was vastgesteld dat de vroegere voorzieningen, die zowel gebrekkig qua
medische verzorging als kostbaar in financieel opzicht waren, niet efficiënter konden worden gemaakt.
In wezen liberaal, en op Duitse leest geschoeid (regionale ziekenkas), wordt bij de hervorming de
stelregel ingevoerd dat de patiënt zelf zijn arts en gezondheidscentrum kiest (wat vroeger enkel in een
– veel minder ontwikkelde – particuliere sector mogelijk was), en wordt tevens het begrip "huisarts"
geïntroduceerd. Het belastinggeld dat ten goede van de algemene begroting komt, wordt tegenwoordig
ontvangen en opnieuw uitgegeven door de onlangs ingevoerde regionale ziekenkassen, waarmee de
gezondheidscentra en artsen een overeenkomst moeten sluiten. De raad van bestuur wordt door de
regionale autoriteiten (en niet door de staat) benoemd. Het deel van de belastinginkomsten dat aan de
gezondheidszorg wordt besteed, is op 7,5% vastgesteld. De keuze van de ziekenkas is afhankelijk van
de woonplaats. Er is momenteel slechts één sectorale ziekenkas opgericht, en wel door de
vertegenwoordigers van geüniformeerde beroepen (leger, politie, gevangenbewaarders, etc.).

Het doorvoeren van deze hervorming vindt momenteel onder moeilijke omstandigheden plaats.

De herziening van het pensioenstelsel is aan een tijdens de vorige sociaal-democratische coalitie
voorbereide, nationale consensus onderworpen. Het uitgangspunt is dat de verzekerde voortaan een
pensioen zal ontvangen dat gekoppeld is aan het totaalbedrag van zijn eigen (verplichte en/of vrijwillige)
bijdragen in de loop van zijn beroepsleven. Het nieuwe pensioenstelsel is met name een afschrikmiddel
voor zwartwerkers.

Onderwijs

Met de hervorming van het onderwijssysteem is tot dusver de minste vooruitgang geboekt. Het doel is
om het onderwijsniveau van het grootste deel van de scholieren geleidelijk op een hoger peil te brengen,
met name op het platteland, dat tot dusver niet onder de hervorming valt (minder dan 13% van de
kinderen van plattelandsgebieden gaat na het basisonderwijs nog naar school).

Een jaar na de vorming van de coalitieregering waren er al scheuren zichtbaar in het verbond tussen de
twee coalitiepartners die zijn uitgelopen op aftredingen in de vertegenwoordiging van de AWS in het
parlement, waardoor de coalitiemeerderheid van 31 tot 17 stemmen is ingekrompen.
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Begin januari 1999 is een door de Poolse Boerenpartij (PSL) tegen Leszek Balcerowicz, vice-premier
en minister van Financiën, ingediende motie van wantrouwen verworpen. De heer Maksymowicz,
minister van Volksgezondheid, is eveneens aan een motie van wantrouwen ontsnapt.

De spanningen tussen de coalitiepartners vloeien voornamelijk voort uit de bijzonder heterogene
samenstelling van de AWS (waarin een dertigtal partijen en vakbonden zijn verenigd) en de verschillen
in benadering op essentiële punten, zoals de Europese integratie. Bepaalde conflicten tussen de twee
coalitiepartners zijn min of meer openlijk bekendgemaakt: de eis van een grotere invloed van de kant van
de AWS op Europese aangelegenheden – thans het terrein van de UW; de poging van de AWS om weer
volledige zeggenschap te krijgen over de audiovisuele sector, die ervan wordt beschuldigd in handen te
zijn van de oppositiepartijen SLD en PSL (met name de publieke televisie- en radiozenders); persoonlijke
conflicten alsmede conflicten over bevoegdheid naar aanleiding van de herziening van de bevoegdheden
van ministeries en regeringsorganen.

c) De partijen, de publieke opinie en de EU

De AWS, die een patriottische en nationalistische koers vaart, wil de Poolse economie beschermen tegen
de Europese concurrentie, en de nationale traditie en Poolse cultuur behoeden voor de uniformiserende
invloed van de westerse cultuur. De UW is liberaler en internationaler ingesteld en ziet Polen al in de
EU, daarbij over het hoofd ziend dat er nog moeilijke toetredingsonderhandelingen moeten worden
gevoerd.

De andere partijen die in het Poolse parlement vertegenwoordigd zijn, te weten de Democratische Linkse
Alliantie (SLD), de Poolse Boerenpartij (PSL) en de Beweging voor de Wederopbouw van Polen
(RDP), verlangen in het algemeen aanzienlijke financiële steun van de EU, zodat Polen zich zo goed
mogelijk op de toetreding kan voorbereiden.

Overige partijen, die niet in het Poolse parlement vertegenwoordigd zijn:

- De Arbeidersunie (UP): deze partij is duidelijk voorstander van Europese integratie, zij het in mindere
mate dan de SLD en de UW;

- De Poolse Rechtse Unie (UPR): deze partij wordt als pro-Europees en pro-NAVO beschouwd, maar
stelt wel uitdrukkelijk dat voor de toetreding van Polen tot de Europese Unie gunstige voorwaarden
moeten worden bedongen;

- Het Blok voor Polen: het programma van deze partij kan anti-Europees worden genoemd.

Begin september heeft de door de regering voor het parlement gehouden uiteenzetting over de stand van
zaken rond de onderhandelingen met de Europese Unie tot felle kritiek van de oppositie geleid, en wel
met name van de grootste oppositiepartij, de SLD, die het gebrek aan uitvoerige informatie over de
integratieproblemen heeft onderstreept. De SLD is teleurgesteld over de oprichting van een nationale
raad voor de Europese integratie (een belofte van premier Jerzy Buzek) die een adviesorgaan moet zijn
en voor bewustmaking van de publieke opinie moet zorgen (terwijl de SLD er meer van verwacht).

De Poolse Boerenpartij (PSL) is op haar beurt van mening dat de regering onvoldoende opkomt voor
de belangen van Polen bij de onderhandelingen met de Europese Unie.
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Het enige punt waarover de oppositie het eens is (met uitzondering van de radicale partijen die tegen
toetreding zijn), is het door de premier ingediende voorstel voor het toetredingstijdschema: beëindiging
van de onderhandelingen begin 2001, gevolgd door ratificatie eind 2002 en de toetreding op 1 januari
2003.

Voor een echt succesvolle integratie in de EU moet de Poolse regering op de steun van de publieke
opinie kunnen rekenen. De steun voor het lidmaatschap van de EU is het duidelijkst merkbaar bij de
kleine Poolse "elite" met een hoog inkomen, mensen met een universitaire opleiding, managers,
intellectuelen en zelfstandige ondernemers.

Het feit dat deze kleine "elite" voorstander van toetreding tot de EU blijft, betekent niet
noodzakelijkerwijs dat de Poolse publieke opinie eveneens voor deze toetreding gewonnen blijft. In de
agrarische sector en onder ongeschoolde arbeiders is er verzet tegen het Poolse lidmaatschap van de EU,
hetgeen koren op de molen van de nationalistische bewegingen is. Het aantal boeren in Polen dient in
de komende tien jaar teruggebracht te worden van 27% tot 5% van de beroepsbevolking. De heer Jacek
Janiszewski, minister van Landbouw, heeft aangekondigd dat de zuivelmarkt moet gaan voldoen aan
zeer strenge hygiënische normen. Dat kan leiden tot het faillissement van een groot aantal zuivelfabrieken
en de consolidatie van andere, maar er is geen ander middel om de zuivelsector voor te bereiden op
toetreding tot de interne markt met ingang van 2002.

Bijgevolg hielden boeren in februari 1999 grote protestdemonstraties tegen de invoering van de
hervormingen.

Bij een door het Instituut van openbare zaken (IPS) in oktober 1999 uitgevoerde opiniepeiling bleek dat
slechts 46% van de bevolking voor toetreding was, wat het laagst gemeten percentage van tot dusver
is (volgens de laatste onderzoeken van het IPS lagen de percentages nog op 64% in februari 1998, en
58% in juni 1998. Het percentage dat geen mening heeft, is toegenomen van 14% in februari 1998 tot
27% in oktober 1999).

d) De NAVO

Op de NAVO-Top van Madrid op 8 juli 1997 werd bevestigd dat Polen samen met Hongarije en
Tsjechië bij de eerste toetredingsronde van de uitbreiding van de NAVO van de partij zal zijn, omdat zij
als eerste hebben voldaan aan de toetredingscriteria. Deze integratie dient echter tegelijkertijd te worden
geflankeerd met een actief beleid ten aanzien van de landen in het Oosten, met name met Rusland (aldus
premier Geremek). Thans gelden er namelijk overeenkomstig de wet van 27  december 1997 strenge
controlemaatregelen van de Poolse autoriteiten bij inreizen uit de landen in Oost-Europa, met name
Rusland en Wit-Rusland, waarmee Polen geen visum-/vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten. Dit heeft
tot heftige kritiek uit deze landen geleid. Polen zou zijn "deuren" naar het Oosten sluiten. De Europese
Commissie heeft Polen er echter toe aangespoord zijn oostgrenzen te controleren. De consequenties van
deze beperkingen zijn echter in economisch opzicht merkbaar (zo is de omzet op Russische bazaar in
Warschau met 30% teruggelopen). Het gaat om ongeveer 1 miljoen mensen die over de grens pendelen.

Op 20 oktober 1998 besloot de Poolse regering het wetsontwerp over de ratificatie van het Noord-
Atlantisch Verdrag goed te keuren en aan het parlement voor te leggen.

Sinds 12 maart 1999 is Polen lid van de NAVO.
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De Poolse regering zal veel geld moeten uittrekken om het Poolse leger aan de normen van de NAVO
aan te passen (2 miljard ecu).

II. ECONOMISCHE SITUATIE

Overzicht

De door de crisis in Rusland teweeggebrachte afname van het groeitempo in Midden- en Oost-Europa,
heeft de Poolse economie niet ongemoeid gelaten. Het groeipercentage van het BBP is aanzienlijk
afgenomen en de overheidsfinanciën vertonen een zorgwekkend tekort.

Vanaf begin 1999 was het duidelijk dat de overheidsbegroting onder ongewone druk stond, waarbij de
uitgaven sneller toenamen dan de inkomsten. Dit was gedeeltelijk het gevolg van een algemene afname
van het tempo van de economische groei en de begin dit jaar ingevoerde hervormingen van de
gezondheids- en pensioenstelsels en van het regionale bestuur. Ook de handelsbalans is zwak, waarbij
de exportinkomsten sneller dalen dan de importuitgaven, hetgeen een afspiegeling is van de buitenlandse
omstandigheden.

Groei van het BBP

Het groeipercentage van het BBP is in de eerste drie kwartalen van 1998 licht afgenomen, van 6,4% in
het eerste kwartaal tot 5,4% in het tweede en 5,0% in het derde kwartaal. In het vierde kwartaal liep het
echter drastisch terug tot 2,9% - bij een vergelijking van jaar tot jaar. In het eerste kwartaal van 1999
kromp het groeipercentage van het BBP verder in tot slechts 1,5%. Ondertussen veranderde de
steunpilaar van de groei: van investeringen (1998) in consumptie (1999).

De terugslag wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door buitenlandse factoren: de export werd ernstig
getroffen, aangezien het effect van het verlies van afzetgebieden in Oost-Europa tengevolge van de
Russische crisis groter was dan verwacht (en ernstiger dan in andere Midden-Europese economieën).

Er werd over het algemeen gedacht dat er medio 1999 duidelijkere tekenen van herstel zichtbaar zouden
zijn. De groei kan in 1999 zeker nog verbeteren: volgens regeringsbronnen kan een totale groei van het
BBP ad circa 4% worden verwacht in 1999, terwijl vooraanstaande Poolse onafhankelijke economen
een groei van 3,6-3,9% voorspellen. Deze prognoses zijn echter hoofdzakelijk gebaseerd op een sterkere
economische groei in West-Europa. Als het verwachte herstel in de eurozone de komende maanden
uitblijft, zouden de problemen van Polen ernstig kunnen worden. De groei van het BBP zou in 1999
verder kunnen zakken (van 6,8% in 1998 en 4,8% in 1997) tot iets boven 3%, terwijl het tekort op de
lopende rekening van de betalingsbalans (van 4,4% van het BBP in 1998) tot 7% van het BBP zou
kunnen oplopen.

De Poolse regering en vooraanstaande Poolse economen voorspellen een duidelijke verbetering in de
tweede helft van 1999, die hoofdzakelijk is toe te schrijven aan een sterkere groei in de voornaamste
economieën van de Europese Unie. De binnenlandse consumptie zal snel blijven toenemen, tenzij de
rentetarieven scherp worden verhoogd (wat onwaarschijnlijk lijkt). De consumptie wordt gesteund door
de snelle toename van het reële inkomen (met 3 tot 4% in het eerste halfjaar), en het vertrouwen van de
consument lijkt, ondanks de problemen rond de economische situatie, verrassend sterk. De omzet van
het bedrijfsleven is van oktober 1998 tot februari 1999 van maand tot maand gedaald. Van maart tot juni
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1999 herstelde de groei zich, zij het bescheiden: op jaarbasis steeg de omzet 3,3% in maart, slechts 0,3%
in april, 2,2% in mei en 1,0% in juni.

Prognose-overzicht (EIU)

(% verandering van jaar tot jaar, tenzij anders aangegeven)

                                          1997(a)   1998(a)  1999(b)  2000(b)

Reëel BBP                        6,9       4,8      3,1      4,3
Verkoop van industrieproducten   10,8       4,8      2,9      4,5
Bruto waarde van landbouwopbrengst     1,5       3,5      3,0      2,5
Bruto vaste investeringen            20,6      16,0      7,0      8,0
Consumptieprijsinflatie:
Gemiddeld                             15,9      11,7      6,9      7,4
Einde boekjaar                      13,2       8,5      7,1      7,7
Goederenexport(c) (mld. dollar; fob) 27,3      30,1     33,6     39,3
Goederenimport(c) (mld. dollar; fob) 38,5      43,8     47,7     53,3
Handelsbalans(c) (mln. dollar)    -11,269   -13,720  -13,738  -13,199
Saldo lopende rekening(c) (% van BBP)   -3,2      -4,6    -6,4      -5,4
Totale buitenlandse schuld(d) (mld. dol.) 39,9      42,6     43,6     46,4

(a) werkelijk; (b) EIU-prognoses; (c) bron: de Nationale Bank van Polen (d) december.

Begroting

De verwachting is dat de regering er niet in zal slagen het nagestreefde begrotingstekort in 1999 (2,15%
van het geraamde BBP) te verwezenlijken, aangezien de begroting gebaseerd is op macro-economische
veronderstellingen die niet langer realistisch zijn, zoals een groei van het reële BBP ad 5,1%. Uitgaande
van de prognose van een groei van het reële BBP ad 3,1% en een inflatiepercentage aan het eind van
1999 van 7,1%, zou het tekort op 2,7% van het BBP moeten uitkomen. De kans dat het nagestreefde
begrotingstekort overschreden zou worden, steeg na de eerste helft van 1999, toen het totale tekort
reeds 88% van het voor het hele jaar nagestreefde tekort uitmaakte. De verslechterende situatie van de
overheidsfinanciën is een teken van de vertraging van de economische groei, waardoor de
belastinginkomsten daalden. Het is tevens een indicatie van de buitengewone kosten die met de grote
hervormingen op het gebied van de lagere overheid, de gezondheidszorg en het pensioenstelsel zijn
gemoeid. Naar verwachting zal het begrotingstekort in 2000 slechts in geringe mate afnemen. Terwijl
de groei van het BBP zal verbeteren, wat de belastinginkomsten ten goede komt, zal het
werkloosheidpercentage hoog blijven en moeten de kosten van de herstructurering van de kolen- en
staalindustrieën, alsmede de met de toetreding tot de Europese Unie en de NAVO gemoeide kosten
gedekt worden.

Eind september 1999 keurde het kabinet de ontwerpbegroting voor 2000 goed, waarbij een afname van
het tekort van de overheidssector tot 2,4% van het bruto binnenlands product wordt verondersteld. De
ontwerpbegroting wordt aan het parlement voorgelegd, waar over de maatregelen om de particuliere
inkomstenbelastingen te verlagen en de indirecte belastingen te verhogen gedebatteerd zal worden.
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In de ontwerpbegroting wordt echter een groei van 5,2% in 2000 verondersteld, tegen de verwachte 4%
in 1999, welke percentagers hoger liggen dan die volgens sommige onafhankelijke prognoses. Tevens
wordt een tekort van de lopende rekening ad 6,1% van het BBP voor 2000 voorspeld, wat lager ligt dan
het geraamde tekort van 6,8% van het BBP voor 1999. Het inflatiepercentage, dat in 1999 naar
verwachting op 6,8% uitkomt, zal volgens prognoses in 2000 5,7% bedragen. Tot de controversiële
maatregelen die in de ontwerpbegroting zijn opgenomen, behoort de heffing van 3% BTW op
onverwerkte landbouwproducten, alsmede een plan om de twee hoogste tarieven van de particuliere
inkomstenbelasting van 40% tot 36% en van 30% tot 29% te verlagen.

De Poolse valuta

De vrees dat de Poolse valuta zou stijgen ten opzichte van de dollar en de euro is ongegrond gebleken.
Tot op heden heeft de zloty, sinds het begin van 1999, circa 14% van zijn waarde ten opzichte van de
dollar, en 8% ten opzichte van de euro, verloren, al verliep de waardedaling niet gelijkmatig. De valuta
zou volgend jaar echter onder de druk van tegenstrijdige belangen kunnen komen te staan. Ofschoon
lagere nominalerentetarieven en de bezorgdheid over de omvang van het tekort op de lopende rekening
de interesse van de investeerders in de valuta zal doen afnemen, kan de zloty een nieuwe impuls krijgen
door sterke privatisering, de toestroom van steunbijdragen van de Europese Unie en het besluit van het
kredietinformatiebureau “Standard & Poor” om de kredietwaardigheid van Polen in juni te verhogen.

Binnenlandse problemen

De instandhouding van een macro-economisch evenwicht is in 1999 moeilijker geworden door de
binnenlandse politieke druk:
- De reden van de hervormingen van de gezondheidszorg werd onvoldoende begrepen, en de

hervormingen bleken dan ook allerminst populair te zijn. Verpleegsters hielden in de eerste helft van
1999 protestdemonstraties tegen de lage lonen, en kregen de regering – na een lange discussie –
zover dat zij concessies deed.

- De boeren, die een gevoelige klap van het verlies van de Russische afzetgebieden hadden g ekregen,
blokkeerden de wegen om meer overheidssteun te krijgen (wederom gedeeltelijk succesvol). De
ontevredenheid met de overheidssteun voor graanaankopen tijdens de oogstperiode van 1999 blijft
groot.

- De mijnwerkers blijken meer succes te hebben gesc oord doordat zij  meer overheidssteun voor de
herstructurering van de kolensector en voor het VUT-programma hebben gekregen.

- Werknemers in de defensie-industrie kregen een nieuw contract van het Ministerie van Defensie -
kort na een gewelddadige demonstratie in de hoofdstad.

Al deze geschillen maken de begrotingsproblemen lastiger. Ondertussen moet het parlement de
controversiële beleidsvoorstellen voor belastingverlaging, die een pijler van de voorstellen van het
Ministerie van Financiën voor de overheidsbegroting voor 2000 vormen, nog goedkeuren.
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Privatisering

Ondanks dat het toekomstige beleid allerminst zeker is, blijf het privateringsprogramma interessant voor
investeerders, en het ziet er naar uit dat 1999 een buitengewoon succesvol jaar is wat de opbrengst van
privatiseringen betreft. De verkoop van een staatsbelang van 52% in de “Bank PKO”, in het begin van
de zomer, heeft hier veel toe bijgedragen door iets meer dan één miljard dollar op te leveren. Begin
augustus kondigde het Ministerie van Financiën aan dat 25-35% van het monopoliebedrijf
“Telekomunikacja Polska” (TPSA) te koop zou worden aangeboden, waarvan de waarde op 4-5 miljard
dollar wordt geschat. Het ministerie hoopt tevens, vóór het einde van het jaar, een 10%-belang in de
Poolse luchtvaartmaatschappij LOT van de hand te doen. Deze verkopen van staatsvermogen zal de
belangstelling van investeerders voor Polen doen herleven, waardoor de waarde van de zloty kan worden
opgevoerd. Evenzo lijkt het aannemelijk dat zij ertoe kunnen leiden dat het monetairbeleidscomité
maatregelen met betrekking tot de rentetarieven neemt.

Handel
Volgens berichten van het Poolse Centraal Bureau voor de Statistiek, is de – in dollars uitgedrukte -
waarde van de exporten in de eerste vijf maanden van 1999, in vergelijking met 1998, met 7,3% gedaald,
terwijl de verkopen aan Rusland met 71,3% en de verkopen aan Midden- en Oost-Europese landen met
38% zijn gedaald. Rusland is van de tweede of derde plaats op de lijst van handelspartners van Polen
naar de twaalfde plaats gezakt. Bij nader onderzoek van de lopende rekening van de betalingsbalans
komen tevens de gevolgen van de Russische recessie op de informele handel tussen grensgebieden van
Polen en Rusland naar voren: in de eerste helft van 1999 bedroegen de netto opbrengsten van deze
handel slechts 1,6 miljard dollar, tegen 2,9 miljard dollar in dezelfde periode in 1998. De handel in de
West-Europese afzetgebieden van Polen liep ook terug in deze periode.

Sinds 1991 heeft de Europese Unie steeds een handelsoverschot met Polen kunnen handhaven dat bijna
elk jaar in omvang is toegenomen. Uit de laatste gegevens voor 1999 blijkt echter dat het overschot dit
jaar daadwerkelijk kan afnemen wegens een daling van de exporten van de Europese Unie die te wijten
is aan een lager tempo van de economisch groei in Polen.
(Bronnen: Oxford Analytica; Economist Intelligence Unit; Financial Times)

Toekomstige strategie

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een verslag over "de strategie voor overheidsfinanciën en
economische ontwikkeling – Polen 2000-2010" uitgewerkt. Dit document bevat drie hypothesen:
"actieve" groei (jaarlijks groeipercentage van het BBP ad 7-8% voor de periode 2000-2010), "passieve"
groei (jaarlijks groeipercentage van 4-5%) en een "waarschuwing"-scenario (3-4%). Volgens dit verslag
stelt het "actieve"-groeiscenario Polen in staat het BBP in de loop van het volgende decennium te
verdubbelen. Dit kan drie miljoen nieuwe banen opleveren, en het werkloosheidscijfer kan teruggebracht
worden tot 7% in 2010. Om deze doelstellingen te bereiken, wordt evenwel voorgesteld de
privatiseringen te bespoedigen, en wel zodanig dat de particuliere sector 90% van het BBP behaalt in
2005 (thans 65%). Voorts moeten de overheidsuitgaven worden teruggebracht van 45% tot 33-35% van
het BBP. Het is tevens noodzakelijk het begrotingstekort in 2002 of 2003 in evenwicht te brengen,
terwijl de vennootschapsbelasting en de particuliere inkomstenbelasting geleidelijk moeten worden
verlaagd (vanaf 2000 wordt de vennootschapsbelasting van 34 tot 28% verlaagd). Bij de ramingen voor
1999 wordt rekening gehouden met een overheidstekort van 2,7% van het BNP, dat vergelijkbaar is met
het tekort in 1998, terwijl de groei in 1999 geringer is dan in 1998. De totale overheidsschuld moet rond
48% van het BBP gestabiliseerd worden, en de buitenlandse schuld (33 miljard dollar, ofwel 22% van
het BBP) geeft geen financieringsproblemen en neemt geleidelijk af.
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III. BETREKKINGEN MET DE EUROPESE UNIE

a) Europa-Overeenkomst

De Europa-Overeenkomst met Polen werd in december 1991 ondertekend en trad na een
overgangsperiode van twee jaar op 1 februari 1994 in werking. Een aantal maanden later, op 5 april
1994, diende de Poolse regering haar officiële verzoek om toetreding tot de Europese Unie in. De
Europa-Overeenkomst verbetert de voorwaarden voor een doeltreffende economische en politieke
hervorming en vormt het institutionele kader en de rechtsgrondslag voor de betrekkingen tussen Polen
en de Unie. Onder de overeenkomst vallen alle terreinen van gemeenschappelijk belang: de politieke
dialoog, de handel in industrie- en landbouwproducten, het vrije verkeer van werknemers, goederen,
diensten en kapitaal, de harmonisatie van de wetgeving, de economische, culturele en financiële
samenwerking, enz. Uiteindelijk beoogt de overeenkomst de termijn voor toetreding van Polen tot de
Europese Unie te bekorten.

De Europa-Overeenkomst is onderwerp van discussie en evaluatie in elke jaarlijkse ministersvergadering
van de Associatieraad. De Associatieraad wordt bijgestaan door het Associatiecomité dat de interne
beheersoperaties in het kader van de Europa-Overeenkomst leidt. 

b) Handel (zie bijlage 3)

c) Instellingen

Het Associatiecomité komt twee keer per jaar bijeen en buigt zich in eerste instantie over het Poolse
proces voor de harmonisatie met het acquis communautaire.

De delegatie in de gemengde parlementaire commissie EU-Polen, die uit 12 leden van het Europees
Parlement en 12 leden van het Poolse parlement (Sejm) bestaat, heeft als voornaamste taak de
interparlementaire dialoog te verdiepen.

De volgende en twaalfde bijeenkomst van de gemengde parlementaire commissie EU-Polen vindt plaats
te Brussel op 22 en 23 november 1999.

IV. DE TOETREDINGSAANVRAAG

Als logisch gevolg van de wens zich aan te sluiten bij de Europese gemeenschap van democratische
landen, heeft Polen op 5 april 1994 het lidmaatschap van de EU aangevraagd.

a) Standpunt van de Commissie

De beoordeling van de Commissie is gebaseerd op Agenda 2000, die in juli 1997 werd gepubliceerd.
Daarin werd vastgesteld dat Polen voldoet aan de kenmerken van een democratie met stabiele
instellingen die de rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en de bescherming van
minderheden garanderen. Op de middellange termijn is een volledige deelname van Polen aan de interne
markt mogelijk, maar er zijn nog verdere inspanningen nodig om ten aanzien van het acquis op het
gebied van de landbouw, het milieu en het vervoer te voldoen aan de vereisten.
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De Commissie heeft daarom de aanbeveling gedaan de toetredingsonderhandelingen met Polen te openen
en toegezegd regelmatig een verslag voor te leggen over de geboekte vooruitgang. Het eerste verslag
is in november 1998 aan de Raad voorgelegd; het tweede verslag van 13 oktober 1999 wordt de
Europese Raad van Helsinki voorgelegd.

b) Standpunt van het Europees Parlement

In zijn resolutie over Agenda 2000 van 4 december 1997 stelt het Europees Parlement vast dat de
uitbreiding van de Unie met de kandidaat-lidstaten een nieuwe etappe is op de weg naar de opbouw van
een verenigd en vrij Europa. Voorts wordt onderstreept dat Polen verreweg de belangrijkste
toetredingskandidaat is en dat de enorme vooruitgang die sinds 1989 is geboekt erkenning verdient.

Een andere resolutie (rapporteur: mevrouw Hoff) van het EP over het verslag van de Commissie van
november 1998 over de door Polen geboekte vooruitgang op weg naar de toetreding is in april 1999
aangenomen.

c) Standpunt van de Raad

De Europese Raad heeft in zijn vergadering van 12 en 13 december 1997 in Luxemburg besloten dat het
toetredingsproces op 30 maart 1998 wordt ingeleid met een bijeenkomst van de ministers van
Buitenlandse Zaken van de EU en de 11 toetredingskandidaten. Er werd een Europese Conferentie
ingesteld, waarin de lidstaten en de landen die voor toetreding in aanmerking komen elkaar ontmoeten.
De eerste bijeenkomst van de Europese Conferentie vond plaats op 12 maart 1998 en de tweede op 6
oktober 1998 in Luxemburg.

In het voorjaar van 1998 zijn er zes bilaterale intergouvernementele conferenties gehouden om de
onderhandelingen met de zes kandidaten van de eerste uitbreidingsronde, waaronder ook Polen, over
de toetreding tot de Unie en de daarmee gepaard gaande aanpassingen van de Verdragen te openen.

V. DE PRE-TOETREDINGSSTRATEGIE

Pre-toetredingsstrategie van de Commissie is vastgesteld in overleg met de Raad na raadpleging
van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 235 van het EG-Verdrag:

De Europese Raad heeft besloten tot instelling van bilaterale toetredingspartnerschappen om de
aanpassing aan de verworvenheden van de EU voor de betrokken landen op zo kort mogelijke termijn
mogelijk te maken. Besloten werd dat de officiële toetredingsonderhandelingen op 31 maart 1998
zouden beginnen met zes bilaterale intergouvernementele conferenties, met name met Polen.

De gebieden van de uitbreiding berusten op de drie pijlers van de criteria van Kopenhagen:

- democratie, rechtsstaat, mensenrechten en bescherming van minderheden;
- markteconomie;
- voldoen aan de verplichtingen van het lidmaatschap.
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a) Partnerschap voor de toetreding

De Commissie heeft voor elk van de kandidaat-landen een partnerschap vastgesteld dat omvat:

- de prioritaire actiegebieden, zoals vastgesteld in het advies van de Commissie;
- de financiële middelen voor toepassing van deze prioriteiten;
- de voorwaarden voor toepassing van de steun.

Als tegenprestatie is elk kandidaat-land verzocht een nationaal programma voor de overneming van het
acquis (PNAA) te presenteren dat een tijdschema voor de te ondernemen prioritaire acties en de hiervoor
toegepaste financiële middelen bevat.

Zowel het partnerschap voor de toetreding als het nationaal programma voor de overneming van het
acquis moeten jaarlijks, voor elk van de kandidaat-landen, worden herzien en aangepast.

De Commissie heeft in haar partnerschap voor de toetreding met Polen prioriteiten op middellange en
lange termijn vastgesteld (die de komende jaren moeten worden toegepast). Deze voorstellen zijn door
de Raad op 15 maart 1998 goedgekeurd; het Europees Parlement heeft tijdens de raadplegingsprocedure
(11 maart 1998) enkele kleine wijzigingen aangebracht.

In de twee verslagen van de Commissie over de door Polen met de toetredingsvoorbereidingen geboekte
vooruitgang (november 1998 en oktober 1999) is een door Polen uitgewerkte evaluatie van de
toepassing van het partnerschap voor de toetreding, alsmede van het PNAA, opgenomen.

Prioriteiten op korte termijn:

- economische hervorming (met name de bespoediging van de privatisering, herstructurering van de
overheidssector en privatisering van de banksector);

- herstructurering van de industriesector: op 30 juni 1999 is een programma vastgesteld voor de
staalsector;

- interne markt: certificatie, normalisatie, aanpassing op het gebied van intellectuele en industriële
eigendom, liberalisatie van de kapitaalmarkt;

- landbouw: uitwerking van een coherent, structureel en op het platteland gericht ontwikkelingsbeleid;
het invoeren van uitvoeringsmaatregelen op veterinair gebied. De Poolse regering heeft in juni 1999
een document over het structurele landbouwbeleid goedgekeurd;

- milieu – omzetting van communautaire wetgeving in nationale wetgeving;

- justitie en binnenlandse zaken: ontwikkeling van een controlesysteem, met name aan de grenzen met
Wit-Rusland en de Oekraïne, en aanpassing van de visumregeling met de Europese Unie;

- versterking van de institutionele en administratieve capaciteiten, met name op het gebied van:
douane, overheidssteun, justitie, fiscale controle, etc.
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Uit een verslag van de Commissie (13 oktober 1999) volgt dat Polen over het geheel genomen erg
weinig vooruitgang heeft geboekt met de in het partnerschap voor de toetreding vastgestelde prioriteiten
op korte termijn; er wordt daarentegen steeds meer achterstand opgelopen op de gebieden certificatie,
overheidssteun en herstructurering van de staalsector.

Er moeten nog veel stappen worden genomen op het gebied van adoptie en de toepassing van de
prioriteiten ten aanzien van de interne markt, alsmede op belangrijke gebieden als landbouw,
visserij en milieu.

Wat de prioriteiten op middellange termijn betreft, wordt in het verslag van de Commissie vooruitgang
vastgesteld op de volgende gebieden:

- economische hervorming: Polen heeft een strategie voor de verwezenlijking van een evenwichtige
begroting ingevoerd;

- interne markt: in het jaar 2000 treedt een nieuwe algemene overheidsregeling betreffende
overheidsaankopen in werking; een wetsontwerp inzake normalisatie en certificatie is aan het
parlement voorgelegd; wetswijzigingen met betrekking tot het mededingingsrecht zijn in
behandeling;

- justitie en binnenlandse zaken: Polen heeft een vreemdelingenwet ingevoerd. De coördinatie van de
diensten ter bestrijding van de criminaliteit werpt vruchten af;

- vervoer: er is vooruitgang geboekt met betrekking tot de aanpassing aan het acquis op het gebied
van het wegvervoer;

- werkgelegenheid en sociale zaken: er hebben belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de sociale
verzekeringen plaatsgevonden.

b) Het Poolse nationale programma voor de overneming van het acquis (PNAA)

In mei 1998 heeft de Poolse Commissie voor de integratie in Europa (KIE) het Poolse nationale
programma ter voorbereiding van de toetreding (PNAA) gepresenteerd, dat eind juni door de regering
is goedgekeurd. Dit programma geeft richtsnoeren voor de aanpassingsmaatregelen en bevat een
tijdschema voor de uitvoering hiervan tot het jaar 2002. Het is gebaseerd op drie elementen: toepassing
van de bepalingen van de Europa-overeenkomst en de recente stand van zaken voor wat betreft de
voorbereiding van Polen op de toetreding, de opmerkingen en aanbevelingen van de Europese commissie
in het advies, en de prioriteiten van het toetredingspartnerschap. Het programma is een bijgewerkte en
uitgebreide versie van het document "nationale strategie voor de toetreding", dat in januari 1997
openbaar werd gemaakt. Dit document moet elk jaar worden herzien en aangepast.

In haar verslag van 13 oktober 1999 levert de Commissie kritiek op het feit dat een duidelijk tijdschema,
de budgettaire gevolgen en de institutionele vereisten van het toetredingsproces van Polen in het PNAA
ontbreken.

Vóór eind oktober 1999 moest de Poolse regering een nationaal ontwikkelingsplan – als bijlage bij het
PNAA – indienen. Er moesten voorstellen worden ingediend ten aanzien van de voor een bepaald aantal
provincies bestemde PHARE-middelen, alsmede ten aanzien van de cofinanciering en de
toepassingsmechanismen voor de periode 2000-2001.
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In dit kader moest de Poolse regering een voorstel voor PHARE 2000 indienen met betrekking tot drie
aspecten van het programma: administratieve samenwerking, investeringen betreffende het acquis en
economische en sociale samenhang.

c) Financiële steun

Polen heeft voor de periode 1990-1999 in het kader van het PHARE-programma een bedrag van 2.024
miljoen ecu ontvangen. Het bedrag voor 1998 was 178 miljoen ecu.

In het kader van de pre-toetredingsstrategie is voor elk land een toetredingspartnerschap ingesteld,
waarbij de prioriteiten zijn vastgelegd in overeenstemming met de specifieke kenmerken van elke
kandidaat-lidstaat. Er worden slechts middelen uit het PHARE-programma toegekend als de
voorgestelde projecten overeenkomen met deze prioriteiten en wordt voldaan aan de technische en
institutionele voorwaarden van de Commissie - die gelden voor alle kandidaat-lidstaten. Zo heeft de
Commissie in mei 1998 een steunaanvraag van Polen voor een bedrag van 34 miljoen ecu afgewezen op
grond van onvoldoende voorbereiding en motivering van het project. Deze affaire heeft in Polen tot
grote opschudding geleid.

Polen heeft voor 1999 een bedrag van 213,5 miljoen euro ontvangen, waarvan 20% uit hoofde van
institutionele ontwikkeling (43,33 miljoen euro) en 80% uit hoofde van investeringen (170,067 miljoen
euro).
Voorts moet voor het programma TEMPUS II (5 miljoen euro), alsmede voor de deelname van Polen
aan communautaire programma’s als LEONARDO en MATTHEUS (12 miljoen euro), een afzonderlijk
financieringsvoorstel worden ingediend. Uit hoofde van het programma PHARE 1999 moet in totaal
230,5 miljoen euro ter beschikking van Polen worden gesteld. Voor Europese steun voor
grensoverschrijdende samenwerking moet een afzonderlijk financieringsvoorstel worden ingediend.

Vanaf volgend jaar moet de communautaire steun, samen met de terbeschikkingstelling van de middelen
voor de pre-toetreding (programma’s IPSA voor infrastructuur en milieu en SAPARD voor landbouw),
tenminste verdubbelen om uit te komen op een bedrag van 600 tot 1000 miljoen euro per jaar.

Sinds 1998 heeft de Commissie een nieuw instrument ingevoerd: de institutionele
samenwerkingsverbanden. Het gaat erom, op basis van financiering met PHARE-middelen, het
overnemen van het acquis communautaire te bevorderen door adviseurs betreffende de pre-toetreding,
die afkomstig zijn van overheidsinstanties van de lidstaten, ter beschikking te stellen. Deze adviseurs
helpen bij de voorbereiding en invoering van de nodige acties (bijvoorbeeld op het gebied van opleiding)
voor het overnemen van het acquis.

De zestien, in 1999, voorgestelde samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen een bedrag van ruim
35,183 miljoen euro.
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d) Officiële opening van de onderhandelingen (30 maart 1998) en de "screening"

Op 30 maart vond de officiële opening plaats van de toetredingsonderhandelingen met alle kandidaten.
Op 31 maart volgden bilaterale onderhandelingen met de kandidaten van de eerste groep (5 + 1).

Eind april werd ook een aanvang gemaakt met het eerste gedeelte van de zogeheten "screening", waarbij
het gaat om een analytische toetsing van het "acquis communautaire" van elke toetredingskandidaat op
verschillende gebieden.
In de screeningsprocedure worden de afzonderlijke onderhandelingspunten (31 in totaal) onderzocht om
vast te stellen of er problemen zijn die een overgangsperiode noodzakelijk maken en of er definitieve
onderhandelingen kunnen worden gestart op basis van een gemeenschappelijk standpunt (van de
kandidaat-lidstaat en de lidstaten van de EU). De Algemene Raad van 5 oktober 1998 in Luxemburg
heeft besloten op 10 november 1998 met de zes kandidaat-lidstaten van de eerste groep concrete
technische onderhandelingen te openen over een aantal belangrijke, reeds gescreende onderwerpen.

De screening wordt in eerste instantie toegepast op gebieden met geringe aanpassingsproblemen:
wetenschappelijke en onderzoeksactiviteiten, telecommunicatie, onderwijs, cultuur, het MKB,
vennootschapssrecht en het GBVB.

Eind januari 1999 heeft Polen in totaal 15 onderhandelingsstandpunten aan de Commissie voorgelegd.

Tijdens de intergouvernementele conferentie die van 30 september 1999 tot 4 november 1999 te Brussel
plaatsvond, stonden er acht nieuwe onderhandelingspunten op de agenda : EMU, vrij kapitaalverkeer,
sociaal beleid, vervoer, belasting, milieu, vrijheid van dienstverrichting en energie.

Over het netelige punt landbouw (financieel reglement, marktorganisatie, plattelandsontwikkeling) moet
tijdens het Portugese voorzitterschap worden onderhandeld.

e) Evaluatie van de vooruitgang die Polen heeft geboekt op weg naar toetreding – Verslagen van
de Commissie

In november 1998 heeft de Commissie haar verslag over de vooruitgang van de kandidaat-lidstaten op
weg naar de toetreding voorgelegd (in overeenstemming met het besluit van de Europese Raad van
Luxemburg van december 1997). In het geheel van gegevens die de Commissie heeft verzameld voor
de opstelling van deze evaluaties is ook rekening gehouden met de verslagen van het Europees
Parlement.

Het is van belang te onderstrepen dat elk land wordt beoordeeld op basis van dezelfde criteria. Het
toetredingsproces verloopt voor elk land echter in een eigen tempo.

De evaluatie van de Commissie is opgesteld aan de hand van politieke en economische criteria, alsook
andere toetredingsverplichtingen (de doelstellingen van de EMU; het GBVB). De situatie met betrekking
tot de overname van het acquis communautaire wordt per sector geëvalueerd, evenals het juridische en
administratieve vermogen om het acquis toe te passen.

In het document van de Commissie wordt uitvoerig nagegaan in hoeverre de in het partnerschap voor
de toetreding vastgestelde prioriteiten op korte termijn zijn verwezenlijkt.
Het document van de Commissie was het onderwerp van een diepgaand debat in de vergadering van de
gemengde parlementaire commissie EU-Polen van 25 november 1998. De Poolse parlementsleden waren
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over het geheel genomen tevreden met het verslag van de Commissie. Volgens de Commissie zijn de
economische prestaties van de Polen bemoedigend. Ondanks de invloed van de crisis in Rusland blijven
de Europese investeerders in Polen. Op bepaalde terreinen, zoals het rechtsstelsel, privatisering van de
economie, voortzetting van de herstructurering van de kolen- en staalindustrie, modernisering van de
landbouw, het milieu en de overheidssteun, is echter nog veel vooruitgang noodzakelijk.

- Met betrekking tot het GBVB moet worden opgemerkt dat Polen, afgezien van zijn
uitzonderingspositie in verband met Wit-Rusland, zich aanpast aan het acquis van het GBVB.

- Op 13 oktober 1999 heeft de Commissie, met het oog op de Europese Raad van Helsinki, het tweede
verslag over de door Polen geboekte vooruitgang op weg naar de toetreding voorgelegd. Zij heeft
hierbij dezelfde benadering gevolgd als bij haar eerste verslag.

De Commissie is in dit tweede verslag van oordeel dat Polen, al voldoet het aan de criteria van
Kopenhagen, zich moet inspannen om de effectiviteit van het rechtsstelsel te verbeteren. Tevens moet
aandacht worden besteed aan de strijd tegen de corruptie.

Op economisch gebied vormt de bespoediging van de hervormingen en de privatiseringen, met name in
de landbouwsector, de grootste uitdaging voor Polen, waarbij op middellange termijn naar fiscale
consolidatie moet worden gestreefd. Het proces van de privatisering en herstructurering van
staatsbedrijven moet bespoedigd worden, met name wat de staalindustrie betreft.

Bovenal heeft Polen niet voldoende vooruitgang geboekt met betrekking tot de aanpassing van zijn
wetgeving, door het Poolse rechtsstelsel aan te passen en te verbeteren. De prioriteiten op korte termijn
van het partnerschap voor de toetreding zijn slechts in beperkte mate opgevolgd; er bestaan
tekortkomingen op het gebied van: certificatie, overheidssteun en herstructurering van de staalindustrie.
De capaciteiten op het gebied van: bescherming van intellectuele eigendom, certificatie, regionaal en
landbouwbeleid, sociaal gebied, douane, justitie en binnenlandse zaken, moeten worden uitgebreid.

*  *  *

Verdere informatie kan worden verkregen bij:
Martine CHARRIOT, Europees Parlement, DG IV, Luxemburg
Tel.: (352) 4300-22908/Fax (352) 4300-27722/e-mail: mcharriot@europarl.eu.int

John WITTENBERG, Europees Parlement, DG IV, Luxemburg
Tel.: (352) 4300-22447/e-mail:jwittenberg@europarl.eu.int
Afdeling politieke et institutionele zaken
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Bijlage 1

President van de Poolse Republiek Aleksander KWASNIEWSKI

Samenstelling van de Poolse regering

Premier Jerzy BUZEK (AWS)
Vice-premier en minister
van Financiën Leszek BALCEROWICZ (UW)
Vice-premier en minister
van Binnenlandse Zaken Janusz TOMASZEWSKI (AWS)
Minister van Buitenlandse Zaken Bronislaw GEREMEK (UW)
Minister van Defensie Janusz ONYSZKIEWICZ
Minister van Begroting Emil WASACZ (AWS)
Minister van Economische Zaken Janusz STEINHOFF (AWS)
Minister van Justitie Hanna SUCHOCKA (UW)
Minister van Arbeid Longin KOMOLOWSKI (AWS)
Minister van Onderwijs Miroslaw HANDKE (AWS)
Minister van Cultuur Joanna WNUK-NAZAROWA (UW)
Minister van Landbouw Jacek JANISZEWSKI (AWS)
Minister van Gezondheid Wojciech MAKSYMOWICZ (AWS)
Minister van Verkeer Eugeniusz MORAWSKI (UW)
Minister van Milieu Jan SZYSZKO (AWS)
Minister van Communicatie Marek ZDROJEWSKI (AWS)
Commissie wetenschappelijk onderzoek Andrzej WISZNIEWSKI (AWS)
Commissie voor de integratie in Europa Ryszard CZARNECKI (AWS)
Ministers zonder portefeuille Teresa KAMINSKA (sociale hervormingen)

Jerzy KROPIWNICKI
(Centrum voor strategisch onderzoek)
Wieslaw WALENDZIAK
(Directeur van het kabinet van de premier)
Janusz PALUBICKI (Coördinator speciale eenheid)
Kazimierz KAPERA (Familiezaken)
Jerzy WIDZYK
(Wederopbouwprogramma na de overstromingen)
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Bijlage 2

DE TIEN VOORNAAMSTE HANDELSPARTNERS

Export naar      miljoen dollar % van totaal

Duitsland                 8.417        34,4
Rusland                 1.654          6,8
Italië                      1.357           5,6
Nederland               1.170          4,8
Frankrijk            1.076          4,4
Oekraïne                978          4,0
Verenigd Koninkrijk   961            3,9
Tsjechische Republiek 847            3,5
Denemarken              743           3,0
België-Luxemburg 608           2,5
Overige              6.629                    27,1
Wereld            24.440                 100,0

Import uit         miljoen dollar  % van totaal

Duitsland         9.166        24,7
Italië               3.688           9,9
Rusland               2.526            6,8
Verenigd Koninkrijk   2.187            5,9
Frankrijk                  2.028            5,5
Verenigde Staten        1.646            4,4
Nederland              1.413            3,8
Tsjechische Republiek 1.150            3,1
Zweden    997            2,7
België-Luxemburg        951            2,6
Overige          11.385         30,7
Wereld          37.137                  100,0
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Bijlage 3

Handel EU-Polen

Sinds de openstelling van de Poolse economie is de handel met de Europese Unie de afgelopen zeven
jaar gestaag toegenomen. De EU had in deze periode steeds een positieve handelsbalans, die zich sinds
1996 aanmerkelijk in het voordeel van de EU heeft ontwikkeld.

Handel van de EU met Polen: 1991-1997

MIO ECU
EU-import (cif) EU-export (fob) Saldo

1991 7.106 8.897 1.791
1992 7.976 9.219 1.243
1993 8.458 11.114 2.656
1994 10.127 12.317 2.190
1995 12.251 15.294 3.043
1996 12.245 19.827 7.582
1997 14.155 24.986 10.831
jan.-juni 1997 6.898 11.856 4.958
jan.-juni 1998* 7.836 13.828 5.992
Bron: COMEXT 2 database, EUROSTAT
Productie: Dienst statistieken/ Europees Parlement
* deels geraamd door de Dienst statistieken van
het Europees Parlement
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Bijlage 4

De veruit belangrijkste EU-handelspartner met Polen is Duitsland, dat in 1997 51% van de import van
de EU en 42% van de export voor zijn rekening nam. Op enige afstand volgt Italië, met 10% van de
import en 13% van de export. Alle lidstaten hadden in 1997 een positieve handelsbalans met Polen.

Handel van de EU met Polen per lidstaat in 1997

EU-import (cif) EU-export (fob)
1000 ECU - % - 1000 ECU - % -

Totaal 14.154.975 100,0 24.986.186 100,0
 waarvan:
  Frankrijk 1.028.951 7,3 2.064.396 8,3
  België-Luxemburg 477.543 3,4 1.240.166 5,0
  Nederland 850.272 6,0 1.537.201 6,2
  Duitsland 7.208.436 50,9 10.519.075 42,1
  Italië 1.349.831 9,5 3.289.409 13,2
 Verenigd Koninkrijk 870.126 6,1 1.932.355 7,7
  Ierland 66.900 0,5 180.447 0,7
  Denemarken 660.914 4,7 775.356 3,1
  Griekenland 76.116 0,5 81.119 0,3
  Portugal 29.115 0,2 41.249 0,2
 Spanje 254.429 1,8 700.354 2,8
  Zweden 548.173 3,9 1.170.003 4,7
  Finland 295.329 2,1 614.102 2,5
  Oostenrijk 438.840 3,1 840.954 3,4
Bron:COMEXT 2 database, EUROSTAT
Productie: Dienst Statistieken/Europees Parlement
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Bijlage 5

Het aandeel van de EU in de totale handel van Polen is aanzienlijk en bedroeg 70% van de totale export
in 1994 en 1995, waarna het daalde tot 64% in 1997. Het aandeel van de EU in de totale import van
Polen is de afgelopen jaren betrekkelijk stabiel gebleven en bedraagt circa 64%.

Buitenlandse handel van Polen: 1991-1997

Mio ECU
Export Import

Totaal waarvan: EU Totaal waarvan: EU
Mio ECU % Mio ECU %

1991 12.027 7.729 64,3 12.716 8.137 64,0
1992 10.264 6.333 61,7 12.095 6.970 57,6
1993 12.078 8.364 69,2 16.084 10.422 64,8
1994 14.327 10.028 70,0 17.976 11.843 65,9
1995 17.502 12.262 70,1 22.209 14.359 64,7
1996 19.244 12.794 66,5 29.242 18.692 63,9
1997 22.708 14.574 64,2 37.308 23.809 63,8
Bron: Direction of Trade Statistics, Yearbooks, IMF
Maandstatistieken van buitenlandse handel, mei 1998,
OESO
Productie:Europees Parlement/Dienst statistieken


