
 

 
 
 
 
 
 SECRETARIAAT WERKGROEP 
 TASK-FORCE 
 "UITBREIDING" 
 
 
 
 
DE COÖRDINATOR 
JF/bo                    Luxemburg, 25 oktober 1999 
 
 
 
 
 

 
 

Briefings nr. 14 
 
 

RUSLAND 
EN DE EUROPESE UNIE 

 
 

 
(tweede bijgewerkte versie) 

 
 
 
 
* De in dit document verkondigde standpunten zijn niet noodzakelijkerwijze die van het 

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

PE 167.734/rev.2 
Or. FR 

NL NL



 3 PE 167.734/rév.2 

De briefingsdocumenten 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 stand van de onderhandelingen betreffende de verschillende aspecten van de uitbreiding van de Unie en de standpunten weer te geven van de 
lidstaten, de kandidaat-landen en de Europese instellingen. Deze documenten worden voortdurend bijgewerkt tijdens het onderhandelingsproces. 
 
Nr.  Titel          PE nr  Datum Talen 
 
1  Cyprus en de uitbreiding van de EU       167.284/rev.4 18.03.99 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       167.297/rev.2 26.02.99 alle  
4  De Republiek Tsjechië 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.2 03.03.99 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  Institutionele aspecten van de uitbreiding van de EU     167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Controle op en bescherming van de financiële belangen van de EU met het oog op de uitbreiding 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Milieubeleid en de uitbreiding van de EU       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 en de uitbreiding van de EU      167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Mensenrechten en de uitbreiding 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  De 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  167.822rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 



 4 PE 167.734/rév.2 

Nr.  Titel          PE nr.  Datum Talen 
 
31  Veiligheid en defensie en uitbreiding van de EU      167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  De Europese Economische Ruimte 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 toetredingsproces tot de EU      168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Uitbreiding van de EU en de buitenlandse economische betrekkingen    168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  De rol van het Europees Parlement in het uitbreidingsproces     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  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 staten en de uitbreiding van de EU 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Energiebeleid en de uitbreiding van de EU      168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Vervoersbeleid en de uitbreiding van de EU     168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
Voor aanvullende informatie gelieve contact op te nemen met: Mw. 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 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement            INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement   EPADES:epades\public\elargiss



 

BRIEFING  
OVER 

RUSLAND EN DE EUROPESE UNIE 
 

 
INHOUD 

 
 

Blz. 
 
 
I. POLITIEK KADER .......................................................................................................... 7 
 

A. De Russische regeringscrisissen in 1999 ..................................................................... 7 
B. Golf van aanslagen in Russische steden en begin van militaire acties  
 tegen Tsjetsjenië .................................................................................................. 7
C. Voorbereiding van de verkiezingen ............................................................................. 8 

 D.  De machtscrisis  .................................................................................................. 9 
  
 
II. ECONOMISCH KADER ................................................................................................ 10 
 Samenvatting    ................................................................................................ 10 
 De beginperiode (1992-1994) ............................................................................................ 10 
 De latere periode (1995-1999) ........................................................................................... 10 
 Recente ontwikkelingen  ................................................................................................ 11 
 Structurele hervorming  ................................................................................................ 11 
 Economisch beleid   ................................................................................................ 11 
  
 
III. INTERNATIONAAL KADER ....................................................................................... 14 

  
A. Rusland en het IMF: verslechterde betrekkingen wegens geldverduistering ............ 14 

 B.  Rusland binnen de G-8............................................................................................... 15 
C. De Europese veiligheid: bevriezing van de betrekkingen tussen de Russische 

Federatie en de NAVO naar aanleiding van het optreden van de NAVO 
 in Kosovo   ................................................................................................ 16 

 
 
IV. BETREKKINGEN MET DE EU.................................................................................... 17 
 
 A. Samenwerking tussen  de EU en de Russische Federatie ......................................... 17 
  Rol van het Europees Parlement................................................................................ 20 

B. Uitbreiding van de EU en de betrekkingen met Rusland........................................... 21 
C. Betrekkingen met de Baltische staten als mogelijke kandidaten voor toetreding 
D. tot de EU   ................................................................................................ 22 

  De grenzen  ................................................................................................ 22 
  De kwestie van de Russische minderheden in de Baltische staten............................. 23 
 



6     PE 167.734/rév.3 

I. POLITIEK KADER  
 
A.  De Russische regeringscrisissen in 1999 
 
Het jaar 1999 wordt gekenmerkt door grote instabiliteit op politiek vlak alsmede op het niveau 
van de regering. De president van de Russische Federatie, Boris Jeltsin, heeft een hele reeks 
premiers ontslagen ter compensatie van het feit dat hij om gezondheidsredenen zo vaak afwezig 
was. 
 
Op 12 mei 1999 kondigde Boris Jeltsin het ontslag aan van Jevgeni Primakov, die op 
11 september 1998 tot premier was benoemd.  
Ook al was Jeltsin Primakov dankbaar voor het feit dat hij de situatie in het land had weten te 
stabiliseren, verweet de Russische president hem zijn gebrek aan initiatief en het trage tempo 
waarin hij economische hervormingen doorvoerde. Er zijn evenwel andere verklaringen voor dit 
ontslag: het falen van de Russische diplomatie in de Kosovo-crisis en de groeiende populariteit 
van Primakov, die een mogelijke kandidaat is voor de presidentsverkiezingen van 2000. 
Bovendien steunde Primakov het Russische Parket dat een onderzoek heeft ingeleid naar de 
geldverduistering en de door de grijze eminentie van het Kremlin – Boris Berezovski -gewrochte 
financiële constructies. 
Vervolgens wordt Sergei Stepasjin, minister van Binnenlandse Zaken, die bekend staat om zijn 
harde lijn tijdens de oorlog in Tsjetsjenië van 1994 tot 1995, tot premier benoemd. De 
benoeming valt samen met de verwerping in de Doema van de afzettingsprocedure van de 
Russische president. De stemming over de vijf punten waarvan hij werd beschuldigd, waaronder 
de volkerenmoord tegen het Russische volk, de oorlog in Tsjetsjenië van 1994-1995 en de 
ontbinding van de USSR, heeft - in tegenstelling tot de verwachting - niet de benodigde 
tweederde meerderheid gehaald om het afzettingsproces op gang te brengen. 
Niettemin is Sergei Stepasjin slechts drie maanden premier geweest. Op 9 augustus werd hij 
ontslagen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Dagestan, waar Tsjetsjeense troepen invallen 
doen op het grondgebied van deze republiek om de rebellen te steunen. 
De Russische president draagt Vladimir Poetin, hoofd van de geheime dienst, voor als 
presidentskandidaat. Op 16 augustus wordt zijn benoeming door de Doema bekrachtigd die zich 
vier maanden voor de parlementsverkiezingen niet heeft gewaagd aan een krachtmeting met 
Boris Jeltsin. 
De nieuwe premier heeft beloofd de orde en discipline in Rusland te herstellen, ervoor te zorgen 
dat de militairen weer worden gerespecteerd en het militair-industriële complex financieel te 
steunen. Hij heeft zich voorstander getoond van een «offensievere» diplomatie alsmede van het 
gebruik van «krachtdadige economische maatregelen» ter verdediging van de Russische 
minderheden in het buitenland. 
 
B. Golf van aanslagen in Russische steden en begin van het militaire optreden tegen 
Tsjetsjenië 
 
De regeringscrisissen zijn verergerd door de gebeurtenissen in Tsjetsjenië waar Russische 
functionarissen het slachtoffer worden van hinderlagen en ontvoering. De Russische autoriteiten 
mengen zich in de strijd als generaal Spigoen, vertegenwoordiger van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, op 5 maart 1999 in Tsjetsjenië ontvoerd wordt. Een nieuwe militaire 
interventie in Tsjetsjenië lijkt onafwendbaar en Russische functionarissen bevestigen dat een 
«strategische oplossing» van het Tsjetsjeense probleem noodzakelijk is geworden. 
Een reeks aanslagen die in september in Rusland werd gepleegd en waarbij circa 
300 burgerslachtoffers vielen, diende als voorwendsel om een media-offensief tegen Tsjetsjenië 
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te beginnen1. Vanaf 5 september heeft het Russische leger bombardementen uitgevoerd op  
Tsjetsjeense dorpen die beschouwd werden als bases van terroristen. Deze bombardementen 
hebben zich sinds 24 september uitgebreid tot het gehele Tsjetsjeense grondgebied. 
Tegelijkertijd verzamelde de Russische troepen zich aan de grens van de republiek om deze op 
1 oktober binnen te trekken. 
Volgens de Russische autoriteiten, en met name volgens de verklaringen van president Boris 
Jeltsin, gaat het erom een «haard van internationaal terrorisme» uit te roeien, «Tsjetsjenië weer 
terug te brengen in het Russische constitutionele kamp» en de «bevolking weer een normaal 
leven te laten leiden». 
In Russische officiële debatten wordt het argument van de strijd tegen het terrorisme het vaakst 
gebruikt om het inzetten van de luchtmacht en andere militaire middelen te rechtvaardigen. 
De Tsjetsjeense president Aslan Masjkadov heeft een verzoek om bemiddeling tot de NAVO 
gericht, teneinde een «humanitaire catastrofe» te voorkomen. 
Door de gevechten in Tsjetsjenië zijn tienduizenden mensen gevlucht: in Ingoesjië zijn 147.000 
vluchtelingen aangekomen, terwijl humanitaire organisaties wordt belet hulp te bieden2. 
Omdat de militaire acties in Tsjetsjenië blijven voortduren, komen de voor december 1999 
geplande parlementsverkiezingen op lossen schroeven te staan. 
  
C. Voorbereiding van de verkiezingen  
 
De Russische president, alsook zijn premier en de woordvoerder van de Doema, hebben 
herhaaldelijk bevestigd dat de parlementsverkiezingen van 19 december 1999 gewoon zullen 
doorgaan. Russische functionarissen hebben verklaard dat de noodtoestand ondanks het militaire 
optreden van het Russische leger in Tsjetsjenië niet zal worden uitgeroepen.  
 
1. Parlementsverkiezingen van 19 december 1999 
Volgens de meest recente opiniepeilingen van het VCIOM verklaart 54% van de ondervraagden 
zich bereid aan de parlementsverkiezingen deel te nemen. Slechts drie politieke partijen – de 
communistische partij, de partij «Vaderland» van de burgermeester van Moskou en «Iabloko» 
maken een kans boven het vereiste minimum van 5% uit te komen. De positie van zowel 
«Vaderland» als «Iabloko» is sterker geworden doordat Jevgeni Primakov en Sergei Stepasjin 
zich bij de respectieve partijen hebben aangesloten. 
Volgens de opiniepeiling van het VTSIOM die begin oktober is gepubliceerd, zou de 
communistische partij 32% van de stemmen binnenhalen, «Vaderland» 22% en «Iabloko» 12%.  
  
2. Presidentsverkiezingen in 2000  
Vladimir Poetin, die voordat hij tot premier werd benoemd en «officiële erfgenaam» van het 
Kremlin werd, nauwelijks bekendheid genoot, zou volgens de opiniepeilingen aan populariteit 
winnen dankzij de door hem gevolgde harde en coherente lijn ten overstaan van de situatie in 
Tsjetsjenië. Deze mogelijke presidentskandidaat geniet momenteel echter niet de steun van een 
politieke partij. 
Tot de andere presidentskandidaten behoort de burgermeester van Moskou, Joeri Loezjkov, die 
op 19 november 1998 een nieuwe centrumpartij heeft opgericht die hij «Het Vaderland» heeft 

                                                           
1 31 augustus 1999: bomaanslag in het winkelcentrum Manege, vlakbij het Kremlin, 1 dode, een veertigtal 
gewonden. 4 september: autobomaanslag op een flatgebouw dat bewoond wordt door de familieleden van Russische 
militairen in Bouïnaksk (Dagestan), 64 doden. 9 september: bomaanslag op een flatgebouw in een volksbuurt van 
Moskou, 92 doden. 13 september: bomaanslag op een flatgebouw in het zuidoosten van Moskou, 118 doden. 16 
september: autobomaanslag in Volgodonsk, 17 doden. 
2 Le Monde, 17 en 18 oktober 1999. 
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genoemd, generaal Alexander Lebed en de vroegere premier Viktor Tjernomyrdin. De 
communistische partij zal waarschijnlijk vertegenwoordigd worden door Genadi Zjoeganov.  
Op dit moment is Joeri Loezjkov, die voorstander is van een sterke staat en een markteconomie 
samen met een krachtig sociaal beleid, volgens de opiniepeilingen favoriet, temeer daar Jevgeni 
Primakov zich achter de burgermeester van Moskou zal scharen.  
 
De ster van generaal Lebed begint te verbleken. Zijn regio zakt steeds verder weg in de crisis en 
hij moet het hoofd bieden aan de fraude door de plaatselijke «aluminiumkoning» Anatoli Bikov. 
Bovendien heeft de partij « Eer en Vaderland » die hem aan het hoogste ambt moest helpen, zich 
afgescheiden en de helft van haar leden verloren. Volgens opiniepeilingen van het VTSIOM3 zou 
hij geen enkele potentiële kandidaat kunnen verslaan.  
 
D. Machtscrisis  
 
1. Crisis van de Federatie 
 Een andere politieke crisis die de Russische Federatie bedreigt, is het probleem van de eenheid 
binnen de Federatie. Sinds twee jaar valt er een streven naar lokale autonomie waar te nemen. 
Deze tendens wordt versterkt door het feit dat sinds 1996 de gouverneurs van de 89 regio’s en 
andere territoriale eenheden van de Federatie worden verkozen en niet langer door de president 
van de Federatie worden benoemd. 
De gouverneurs trachten zich te doen gelden als invloedrijke politieke actoren. In het voorjaar 
van 1999 zagen twee nieuwe, regionale politieke unies het daglicht: «Heel Rusland», met zestien 
gouverneurs, onder wie Mintimir Chaimiev, president van Tatarstan, waarbij de partij van Joeri 
Loezjkov zich heeft aangesloten, en «Stem van Rusland», die geleid wordt door Konstantin 
Titov, gouverneur van Samara. De gouverneur van Kemerovo Aman Touliev staat sinds juni 
1999 aan het hoofd van de nationaal-communistische beweging «Hernieuwing en Eenheid»4.  
De gouverneurs hebben hun bevoegdheden uitgebreid, temeer daar zij de federale macht vaak 
naar zich toe hebben getrokken om de economische en sociale crisis te beteugelen. 
Sommige gouverneurs hebben zelfs geweigerd hun bijdrage aan de federale begroting te betalen 
en vormen derhalve een “reële en ernstige” bedreiging voor het voortbestaan van de Federatie. 
 
De regio’s hebben nieuwe pogingen ondernomen om hun financiële autonomie in 1999 te 
vergroten. Volgens Moskou hebben 17 regio’s federale fondsen gebruikt voor de landbouwers en 
zouden veel gouverneurs de richtlijnen en de wetten van de centrale macht niet naleven. Van hun 
kant antwoorden de plaatselijke leiders dat ze geen enkele reden zien om te gehoorzamen aan 
een kader dat hen geen middelen verschaft. 
 
2. Corruptie 
De corruptieschandalen onder de leiders van de Russische staat hebben voor een groot deel 
bijgedragen tot de machtscrisis in Rusland. 
In oktober 1998 werd eerst in Moskou, en later in Genève, een onderzoek ingesteld in verband 
met de Mabetex-affaire, genoemd naar de bouwonderneming uit Lugano die middels 
steekpenningen het grootste deel van de restauratieopdracht voor het Kremlin verwierf. 
Gebleken is dat de werkzaamheden voor deze restauratie gefinancierd zijn met geld afkomstig 
van de illegale export van aardolie. Deze affaire heeft aan het licht gebracht welke 
financieringspraktijken worden gehanteerd en op welke manier openbare werken worden 
uitgevoerd, waardoor hoge Russische regeringsleiders aanzienlijke fortuinen in het buitenland 
konden opbouwen. 
                                                           
3 VCIOM – Vserossiïskiï Tsentr Izoutchenia Obchtchestvennogo Mnenia, Russisch centrum voor opinieonderzoek. 
4 Bron: K. Rousselet, «Russie», L’état du Monde, Parijs, la Découverte, 1999, blz. 570. 
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Naaste verwanten van de president zijn in een schandaal verwikkeld in verband met het 
witwassen van geld via de Bank of New York. 
Het Zwitserse hooggerechtshof bereidt een onderzoek voor naar de geldverduistering waaraan 
Boris Berezovski, de Russische financier die tot de kliek van president Jeltsin behoort, en twee 
gewezen bestuurders van Aeroflot zich - ten koste van de luchtvaartmaatschappij – schuldig 
zouden hebben gemaakt. 
 
De financiële schandalen die in de loop van 1999 aan het licht zijn gekomen, hebben ook de 
betrekkingen aangetast met de voornaamste geldschieters van Rusland – in de eerste plaats het 
IMF. 
 
 
II. ECONOMISCH KADER 
 
Samenvatting  
Vanaf het begin van de economische hervormingen in januari 1992 tot het einde van 1998 is het 
Russische BBP per hoofd van de bevolking met niet minder dan 40% gedaald en bedraagt nu 
circa 20% van het niveau van de Europese Unie. In tegenstelling tot de economieën waar de 
overgang het meest succesvol verloopt, met name Polen, is de productie na de oorspronkelijke 
daling niet aangetrokken. Met de investeringen is het nog treuriger gesteld: in dezelfde periode 
zijn de bedrijfsinvesteringen met zo’n 60% gedaald en bedragen nu minder dan 13% van het 
BBP, waarbij de directe buitenlandse investeringen op een zeer laag peil liggen. De particuliere 
consumptie is relatief minder gedaald, gezien de stijging van de invoer van consumptiegoederen, 
maar de inkomensongelijkheid is aanzienlijk toegenomen. 
 
De feitelijke productiedaling is moeilijk te meten wegens problemen bij het nagaan van 
verbeteringen in de kwaliteit en de productie van de schaduweconomie, met name in de 
dienstensector. De schattingen van de productiedaling tussen 1991 en 1998 lopen uiteen van 25 
tot niet minder dan 50%. 
 
De beginperiode (1992-1994) 
De eerste paar jaar na de fundamentele economische hervormingen daalde de productie het 
scherpst, zoals het geval is in alle economieën die zich in een overgangsfase bevinden. De 
Russische producten en diensten hadden de grootste moeite de beproevingen van de vrije markt 
te doorstaan nadat de prijzen in 1992 geliberaliseerd werden en overheidssubsidies werden 
ingetrokken. De productiecijfers in de industrie- en bouwsector daalden met meer dan 50%. De 
totale productie in de dienstensector bleef stabiel, aangezien de afname van het aantal diensten 
dat vroeger subsidies kreeg, zoals het luchtvaartverkeer en hotelwezen, gecompenseerd werd 
door een stijging van de diensten op het gebied van de detailhandel en op persoonlijk en zakelijk 
vlak die ten tijde van de voormalige Sovjet-Unie onderontwikkeld waren.  
 
De latere periode (1995-1999) 
Sinds 1995 is de productiedaling afgenomen, tot in totaal circa 10% voor de gehele periode. In 
1997 kende Rusland een lichte economische groei die in 1998 gevolgd werd door een daling van 
5%. Deze ontwikkeling is geenszins bevredigend als we de situatie vergelijken met andere 
landen waar de economie in een overgangsfase is, zoals Polen of Hongarije. 
Bedrijfsinvesteringen dalen nog steeds en bedroegen in 1997 minder dan 13% van het BBP, en 
het aandeel van buitenlandse directe investeringen blijft zeer gering (0,8% van het BBP, tegen 
7% in Polen in 1998). De hogere productiecijfers in de industriesector in 1999 moeten 
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waarschijnlijk gezien worden als een eenmalige opleving die volgde op de devaluatie van 
augustus 1998 en de daaropvolgende instorting van de import, en niet als het begin van een 
langdurig economisch herstel. 
 
Redenen voor Ruslands economische achteruitgang 
Er zijn tal van studies verricht naar de economische problemen van Rusland. Tezamen vormen 
ze een indrukwekkende lijst. De problemen die het vaakst naar voren worden gebracht zijn 
langdurige macro-economische instabiliteit, een gebrekkig bedrijfsbeheer, het ontbreken van een 
effectief en onafhankelijk wetstelsel, het ontbreken van duidelijke eigendomsrechten, flagrante 
corruptie en een steeds invloedrijkere georganiseerde misdaad, een gebrekkige infrastructuur, de 
gangbaarheid van transacties in natura, failliete banken, het ontbreken van een wet inzake 
grondeigendom, bureaucratie en ontoereikende vakbekwaamheid op het gebied van 
management.  
 
Recente ontwikkelingen 
Het IMF heeft Rusland een bedrag van 4,5 miljard dollar toegekend, opdat de bestaande schuld 
van Rusland aan het IMF verlengd kan worden. Hoewel een strikt fiscaal beleid en structurele 
hervormingen deel uitmaken van de overeenkomst, krijgt de regering het wellicht moeilijk haar 
beloften na te komen. Met het innen van de begrotingsinkomsten gaat het dit jaar een stuk beter 
maar er moet nog meer gesnoeid worden in de uitgaven om de fiscale doelstellingen van het IMF 
te halen.   
De productiecijfers in de industriesector stegen de eerste helft van 1999 met 3,1% op jaarbasis, 
daar de devaluatie van de roebel aanzette tot productie ter vervanging van de import en de 
exportvraag fors opvoerde. Er wordt betwijfeld of de officiële statistieken wel zo accuraat zijn, 
en de binnenlandse vraag blijft laag. Door knelpunten in het aanbod is een aanhoudende 
productiegroei onwaarschijnlijk. 
 
De werkloosheid is stabiel gebleven en de reële inkomens beginnen aan te trekken maar liggen 
nog steeds aanzienlijk lager dan voor de crisis. De maandelijkse consumptieprijsinflatie is 
gedaald naar 2-3%, maar de productieprijzen stijgen sneller ten gevolge van hogere 
energieprijzen. De prognose is dat de inflatie tegen eind 1999 naar circa 50% zal dalen.  
 
De lopende rekening van de betalingsbalans vertoonde in het eerste kwartaal een overschot van 
5,1 miljard dollar, maar de reservepositie is niet verbeterd. Het stijgende exportvolume voor 
bepaalde goederen, samen met een enorme inkrimping van de invoer hebben in de periode van 
januari tot juni geleid tot een overschot van 13 miljard dollar op de handelsbalans. 
 
Structurele hervorming 
In het IMF-programma is rekening gehouden met beperkte structurele hervormingen, zoals het 
verbeteren van het financiële bewind in het bedrijfsleven, waarbij insolvabele banken gesloten  
worden en de ruilhandel in de Russische economie teruggedrongen wordt. Veel van deze 
doelstellingen maken al jaren deel uit van de overeenkomsten tussen Rusland en het IMF zonder 
dat ze ooit ten uitvoer zijn gelegd. De Russische regering heeft de nieuwe lening van het IMF 
nodig om te voorkomen dat schulden in de toekomst niet worden afgelost, om andere 
multilaterale en bilaterale geldmiddelen te deblokkeren en om de regeling voor terugbetaling van 
de achterstallige schuld uit het tijdperk van de voormalige Sovjet-Unie te herstructureren.  
Hoewel het ditmaal om minder geld gaat (4,5 miljard dollar, tegen in totaal 17,6 miljard dollar 
aan uitstaande IMF-leningen) is het IMF vastbesloten ervoor te zorgen dat het laatste financiële 
programma nauwkeurig wordt uitgevoerd. Men zal per kwartaal besluiten tot het vrijmaken van 



11     PE 167.734/rév.3 

nieuwe tranches, wat afhangt van het feit of de fiscale en andere doelstellingen zijn bereikt. 
Hoewel men politieke druk zou kunnen uitoefenen op het IMF om de betalingen tijdens de 
verkiezingsperiode ongeacht de prestaties op macro-economisch vlak voort te zetten, zal het IMF 
naar alle waarschijnlijkheid strikt zijn jegens Rusland, teneinde de internationale 
geloofwaardigheid van het land te herstellen. Deze is namelijk aangetast door de zogeheten 
FIMACO-affaire, toen in een onafhankelijk rapport werd aangetoond dat men het IMF had 
misleid over het gebruik van vroegere leningen die het IMF had uitbetaald. 
 
Het IMF slaagde erin de critici ervan te overtuigen dat dergelijke onregelmatigheden zich in dit 
geval niet zouden voordoen omdat het geld van het huidige programma op Amerikaanse banken 
blijft staan. Het enige doel ervan immers is bestaande Russische betalingsverplichtingen aan het 
IMF te verlengen. Niettemin zal de overeenkomst met het IMF Ruslands financiële situatie 
verlichten omdat het de geldmiddelen van de Wereldbank en bilaterale geldschieters heeft 
gedeblokkeerd, en bovendien was het een allereerste voorwaarde om besprekingen over de 
herstructurering van de schulden met de clubs van internationale schuldeisers van Londen en 
Parijs.  
 
Economisch beleid 
Ondanks twee kabinetscrisissen in minder dan twee maanden, is het fiscaal en monetair beleid 
verrassend gedisciplineerd, en men heeft pogingen ondernomen om de grote structurele 
problemen in de economie, en met name in de financiële sector, aan te pakken. De 
onderhandelingen met het IMF die werden ingezet toen Jevgeni Primakov premier was en 
afgerond werden in de korte periode dat Sergei Stepasjin aan de macht was, leidden tot een 
gevoel van continuïteit in de economische beleidsvorming. Vladimir Poetin die de heer Stepasjin 
in augustus verving, beloofde de economische beleidsmaatregelen die het kabinet-Primakov 
eerder dit jaar had uitgestippeld, voort te zetten. 
 
 
EIU-prognoseoverzicht 
(% verandering op jaarbasis, tenzij anders aangegeven) 

    1997(a) 1998(a) 1999(b) 2000(b) 
 
Reëel BBP   0.8 -4.6 -1.0 1.0 
Industriële productie  1.0 -5.0(c) 1.0 3.0 
Bruto vaste investeringen  -5.0 -6.7(c) -2.0 0.0 
Consumptieprijzen 
 Gemiddeld   14.6 27.8 91.0 45.0 
 Einde boekjaar   11.0 84.5 50.0 40.0 
Saldo federale begroting (% van BBP) -7.1 -5.0 -4.3 -3.6 
Goederenexport fob (miljard dollar) 89.0 74.8 73.6 75.9 
Goederenimport fob (miljard dollar) 71.6 57.4 47.0 51.3 
Saldo lopende rekening (mld. dollar) 4.1 2.5 10.4 8.8 
 % van BBP   0.9 0.9 5.4 4.3 
Wisselkoers(Roebel/dollar) 
 Gemiddeld   5.79 9.71 24.8 33.0 
 Einde boekjaar   5.96 20.65 28.0 35.0 
 

(a) werkelijke cijfers (b) EIU-prognose (c) EIU-raming 
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Groeimogelijkheden 
 
Ondanks dat de binnenlandse vraag de laatste tijd tekenen van stabilisatie vertoont, ligt de 
consumptievraag nog altijd meer dan 20% lager dan vorig jaar en ook de investeringen blijven 
dalen, hetgeen de kansen op verdere groei via de productie van goederen ter vervanging van de 
import beperkt. Hogere exportvolumes zullen bepaalde industrieën helpen, maar de buitenlandse 
verkopen als percentage van het BBP is zo klein dat Rusland niet kan hopen op herstel via de 
export. Belangrijker is dat de grondslagen op micro-economisch niveau voor een duurzame 
economische groei nog niet zijn gelegd. Een verdere groei van de industriële productie zal 
bescheiden blijven ten gevolge van capaciteitsbeperkingen wegens verouderde machineparken, 
inefficiënte distributienetten en andere knelpunten aan aanbodzijde. 
 
Buitenlandse handel en betalingen 
 
De handelscijfers voor de eerste helft van 1999  benadrukken het effect van de devaluatie van de 
roebel en de daaruit voortvloeiende financiële crisis. Zowel de export als de import lagen lager 
dan in dezelfde periode van 1998, maar de invoer daalde veel sterker. Volgens de eerste cijfers 
van Goskomstat, het staatsbureau voor de statistiek, bedroeg het handelsoverschot in de eerste 
helft 12,9 miljard dollar, vergeleken met 1 miljard dollar in de eerste helft van 1998. In de eerste 
zes maanden van 1999 vertegenwoordigde de goederenexport van Rusland 32,6 miljard dollar en 
dat is 11,7% minder dan in dezelfde periode van 1998. Deze daling lag voornamelijk aan de 
geringe vraag uit het GOS (die in de periode januari - mei 36,7% daalde op jaarbasis), terwijl de 
uitvoer naar niet-GOS-landen in maart begon aan te trekken toen de olieprijzen omhoog gingen. 
De invoer daalde de eerste helft van het jaar met 45,1% op jaarbasis en die daling van de invoer 
is gelijk verdeeld tussen GOS- en niet-GOS-landen. 
  
Rentebetaling 
Ondanks grote uitvoeroverschotten zal Rusland zijn situatie inzake de rentebetaling niet veel 
kunnen verbeteren zolang er elke maand zo’n één miljard dollar het land verlaat via 
kapitaalvlucht. Al geeft het saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans een 
indrukwekkende ommekeer te zien, toch blijft de financieringspositie van Rusland ten opzichte 
van het buitenland achteruitgaan. In het eerste kwartaal van 1999 vertoonde de kapitaalrekening 
een tekort van 4,2 miljard dollar, tegen een overschot van 4,2 miljard dollar in het eerste 
kwartaal van 1998. Hoewel het tekort iets kleiner is dan in het vierde kwartaal van 1998, 
betekent het toch dat de overheidsmaatregelen om de kapitaalvlucht in te dammen niet effectief 
zijn geweest. De netto toestroom van directe buitenlandse investeringen ad 400 miljoen dollar 
werd overschaduwd door een tekort van 5 miljard dollar op de post “overige” investeringen. 

Ondanks de verbeteringen bij de belastinginning waarvan de laatste tijd sprake is, zijn de 
inkomsten van de Russische federale begroting onvoldoende om de autoriteiten in staat te stellen 
aan de buitenlandse betalingsverplichtingen te voldoen. Rusland kan dan ook alleen maar hopen 
dat het voldoende geldmiddelen krijgt om de rente van de buitenlandse schuld die namens de 
Russische Federatie na 1992 is aangegaan, te kunnen blijven aflossen. 
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De regering hoopt op een algehele herstructurering, inclusief afschrijvingen, van de buitenlandse 
betalingsverplichtingen van de voormalige Sovjet-Unie. De Club van Parijs van officiële 
schuldeisers heeft erin toegestemd de terugbetalingstermijnen voor schulden ten bedrage van 
circa 8 miljard dollar, die in de periode 1999-2000 zouden vervallen, te herzien maar zal geen 
schulden kwijtschelden en heeft voorts eventuele besprekingen over de langetermijnsituatie 
uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen in het jaar 2000. De kans bestaat dat de Club van 
Londen van handelscrediteuren niet officieel toestemt in een uitstel van de 
betalingsverplichtingen van 1999-2000 voordat het resultaat van de presidentsverkiezingen 
bekend is. 
 
Handel met de EU 
Sinds 1992 heeft de handel van de EU met Rusland steeds een tekort vertoond. De belangrijkste 
handelspartners zijn: Duitsland (31% van de EU-import en 35% van de EU-export in 1998), 
Italië (14% en 13%), Frankrijk (10% en 8%) en het Verenigd Koninkrijk (10% en 6%). 
 
Het aandeel van de EU in Ruslands totale handelsvolume is sinds 1992 gedaald. In het begin van 
deze periode nam de EU respectievelijk 48% van Ruslands export voor zijn rekening en 43% van 
zijn import. In 1998 waren deze cijfers tot respectievelijk 31% en 36% gedaald. 
 
 
III. INTERNATIONAAL KADER  
 
A. Rusland en het IMF : verslechterde betrekkingen wegens geldverduistering 
 
Het IMF staat Rusland sinds 1995 ter zijde. In het kader van een overeenkomst die in 1995 werd 
ondertekend, geniet de Russische Federatie een krediet voor 3 jaar. Zo heeft het land reeds een 
bedrag van 5,8 miljard dollar ontvangen. 
 
In juni 1998 zijn onderhandelingen begonnen over een nieuw krediet van 22,6 miljard dollar 
(krediet dat geld omvat van het IMF, de Wereldbank en de Japanse regering). Maar in september 
1998 blokkeert het IMF de betaling van 4,3 miljard dollar in afwachting van een ”coherent” 
programma van de Russische regering. Het IMF heeft voorwaarden gesteld aan de hervatting van 
de steun, zoals herstructurering van de schuld, verhoging van de overheidsinkomsten en de 
opleving van het bankwezen. 
 
Op 5 oktober 1998 heeft het interimcomité, het beleidsorgaan van het IMF, de Russische 
regering verzocht “onmiddellijk maatregelen te treffen om het vertrouwen in de roebel te 
herstellen, de betalingsmechanismen te herstellen en overleg te plegen met haar schuldeisers om 
een regeling te treffen over de schuld”. Het IMF heeft bij deze gelegenheid nog eens duidelijk te 
kennen gegeven dat het zonder stabilisatieprogramma voor de economie geen nieuwe leningen 
zou verstrekken. 
 
De regering van Primakov was van mening dat het IMF ten dele verantwoordelijk was voor de 
financiële crisis en dat zij zonder financiële hulp haar anti-crisisprogramma niet kan opstellen en 
de Doema geen evenwichtige begroting kan voorleggen voor de drie laatste maanden van 1998, 
noch voor het jaar 1999. 
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Op 17 oktober 1998 diende de Russische minister van Financiën, Mikhaïl Zadornov, de 
ontwerpbegroting voor het laatste kwartaal van 1998 in. De in deze ontwerpbegroting voorziene 
ontvangsten (tussen de 65 en 75 miljard roebel) liggen 50% lager dan de uitgaven (130 miljard 
roebel). De regering heeft derhalve het plan opgevat geld in omloop te brengen,  terwijl de 
Russische autoriteiten nog altijd wachten op de deblokkering van de tranche van 4,3 miljard 
dollar waartoe het IMF in september had besloten.  
De door de Doema goedgekeurde begroting voor 1999 was al even onrealistisch als de 
begrotingen voor de voorgaande jaren: men voorzag  een begrotingstekort van circa 2% van het 
BBP. Dit maakte het niet eenvoudiger om aanvullende kredieten te verkrijgen, en het heeft de 
onderhandelingen belemmerd en tot slechtere betrekkingen met de internationale particuliere 
schuldeisers geleid. 
  
Het IMF eiste van de Russische regering dat deze de overheidsuitgaven zou inkrimpen en de 
belastinginning fors zou verbeteren. Pas na veelvuldig en langdurig onderhandelen in de loop 
van 1999 is Rusland erin geslaagd het IMF ervan te overtuigen op 28 april 1999 - en zulks tegen 
de zeer politieke achtergrond van de crisis in Kosovo - de herstructurering van de Russische 
buitenlandse schuld (17 miljard dollar, waarvan 4,5 miljard verschuldigd is aan het IMF zelf) 
goed te keuren en 4,8 miljard dollar te betalen voor de tweede tranche van het in 1998 
toegekende stand-by-krediet van 22,5 miljard. 
Het IMF heeft zich echter harder moeten opstellen nadat bekend werd dat de Russische centrale 
bank geld had verduisterd dat het IMF aan de Russische regering had verstrekt. Het rapport over 
het gebruik van het geld dat het IMF aan Rusland heeft geleend en dat is opgesteld door 
Pricewaterhouse-Coopers, heeft geldtransfers van de Russische centrale bank - via haar filiaal 
Fimaco - aan het licht gebracht. De Russische autoriteiten hebben dat geld dus niet, zoals 
overeengekomen was, gebruikt voor economische hervormingen maar het regelmatig op de 
financiële markten belegd en daarbij grote risico’s genomen. 
In deze context worden de geldmiddelen die thans aan Rusland zijn geleend, en met name het 
financieel programma van 4,5 miljard dollar, voor een periode van 17 maanden, dat op 28 juli 
1999 is goedgekeurd, alleen gebruikt voor de afbetaling van de Russische schuld aan deze 
internationale instelling.  
 
De Wereldbank verstrekt Rusland ook financiële hulp. De Russische Federatie is sinds 1992 lid 
van deze instelling en heeft sinds de toetreding financiële steun ontvangen ten bedrage van 11,29 
miljard dollar via een veertigtal steunprojecten. Doelstelling van deze financiële steun is de 
opkomst bevorderen van de particuliere sector en het tot stand brengen van financiële stabiliteit. 
Een derde programma voor structurele aanpassingen is goedgekeurd en daarvoor is 1,5 miljard 
dollar uitgetrokken. 
 
B. Rusland binnen de G-8  
 
Ondanks de anti-westerse gevoelens in verband met de gebeurtenissen in Kosovo, de schandalen 
naar aanleiding van de geldverduistering en de corruptie in de hogere geledingen van de 
Russische staat, zijn Rusland en de G-8 erin geslaagd hun goede betrekkingen te handhaven. De 
landen van de G-8 hebben in september 1999 hun steun bevestigd voor de economische 
hervormingen in Rusland die de kapitaalvlucht omlaag moeten brengen en het levenspeil 
duurzaam moeten verhogen.  
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Tijdens de bijeenkomst in Moskou op 19 oktober 1999, die gewijd was aan de bestrijding van de 
internationale criminaliteit, hebben de landen van de G-8 de Russische autoriteiten verzocht op 
te treden tegen de corruptie en het witwassen van geld en erover te waken dat het geld dat de 
internationale financiële instellingen hebben verstrekt, wordt gebruikt voor de vooropgestelde 
doelen.  
De samenwerking tussen Rusland en de zeven industrielanden gaat gewoon door als Tsjetsjenië 
door Rusland intensief gebombardeerd wordt, hetgeen de positie van de partners bijzonder lastig 
maakt. Zonder dat zij het optreden van Rusland in Tsjetsjenië daadwerkelijk veroordelen, doen 
zij een beroep op de Russische regering om overmatig geweld te vermijden en de 
burgerbevolking te sparen.  
Tot op heden is Rusland erin geslaagd zijn plaats binnen de G-8 te handhaven zodat het land zich 
verzekerd weet van de economische steun van de zeven rijkste landen.  
 
C. Europese veiligheid : bevriezing van de betrekkingen tussen de Russische Federatie en 
de NAVO naar aanleiding van het optreden van de NAVO in Kosovo. 
 
Op 10 januari 1994, ter gelegenheid van de 13de NAVO-top, wordt de landen van Midden- en 
Oost-Europa in een resolutie een “partnerschap voor de vrede” voorgesteld.  
Traditioneel heeft de Russische Federatie de uitbreiding van de NAVO met de landen van 
Midden- en Oost-Europa beschouwd als een vijandige manoeuvre. Toen het echter duidelijk 
werd dat de uitbreiding onvermijdelijk was, begonnen de Russische autoriteiten te 
onderhandelen om een grotere plaats te krijgen in dit nieuwe geopolitieke kader. 
Hongarije, Polen en de Republiek Tsjechië zijn de eerste landen van het voormalige Oostblok die 
op 12 maart 1999 tot de NAVO zijn toegetreden. Op de NAVO-top te Washington van 24 en 25 
april 1999 waren tal van partnerlanden aanwezig, waaronder Oekraïne. 
De Baltische staten, die het “partnerschap voor de vrede” al hebben ondertekend, wensen ook tot 
de NAVO toe te treden. De Russische Federatie heeft evenwel steeds te kennen gegeven sterk 
gekant te zijn tegen een dergelijke toetreding, omdat zij van mening was dat zij voor de 
veiligheid van de Baltische staten kon instaan. 
 
Op 27 mei 1997 is in Parijs een akkoord getekend voor samenwerking en veiligheid tussen de 
NAVO en de Russische Federatie en er is een permanente gezamenlijke Raad NAVO-Rusland 
opgericht.  
Deze deelname van de Russische Federatie aan de werkzaamheden van het bondgenootschap 
(zonder vetorecht) stelt de Russische Federatie in staat zich aan te sluiten bij het 
uitbreidingsproces van de NAVO met de landen van Midden- en Oost-Europa.  
Dankzij dit samenwerkingsproces zijn de betrekkingen tussen de NAVO en Moskou verbeterd,  
Rusland heeft begin maart 1999 zelfs deelgenomen aan de voorbereiding van de NAVO-acties in 
Kosovo en gezorgd voor het zeevervoer van militair materieel en manschappen van het Duitse 
contingent.   
De Russen hebben zich echter vanaf het begin van het militaire optreden van de NAVO in 
Servië, een trouwe bondgenoot van de Russen, uitermate hard tegen de NAVO opgesteld. Daar 
Rusland het optreden tegen het voormalige Joegoslavië als «een daad van agressie» beschouwt 
en het een schending van het verdrag tussen de NAVO en Rusland vindt, trekt het land zich terug 
uit de permanente gezamenlijke Raad, schort alle gemeenschappelijke activiteiten op, verplicht 
het informatiecentrum van de NAVO in Moskou zijn deuren te sluiten, terwijl de twee 
voorlichtingsmedewerkers van de NAVO Moskou moeten verlaten.  
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De heftige reactie van Rusland op de luchtaanvallen van de NAVO tegen het voormalige 
Joegoslavië is symptomatisch voor de teloor gegane macht van Rusland dat niet geconsulteerd 
was voordat de operaties begonnen.  
 
De leiders van de belangrijkste westerse landen, die de gemoederen van een vernederd Rusland 
niet te veel willen verhitten, willen vanaf medio april Rusland betrekken bij een politieke 
oplossing van het conflict in Kosovo. De Russische minister van Buitenlandse Zaken neemt met 
zijn westerse collega’s aan het overleg deel. Viktor Tsjernomyrdin, speciaal gezant van de 
Russische president, tracht de rol van bemiddelaar naar zich toe te trekken om een politieke 
oplossing voor de Kosovo-crisis te vinden en de rol van Rusland in de Europese veiligheid te 
bevestigen. 
Na een overeenkomst met het Westen te hebben afgesloten, legt Viktor Tsjernomyrdin de 
Joegoslavische president Milosevic, op 2 en 3 juni 1999, in gezelschap van de afgevaardigde van 
de Europese Unie, Martii Ahtissari, een vredesplan voor dat Belgrado aanvaardt.   
Nog voordat de kwestie van de Russische deelname aan KFOR aan de orde is, stappen 
175 soldaten van het Russische contingent van SFOR  op 11 juni 1999 uit op de luchthaven van 
Pristina, waarmee ze de troepen van de lidstaten van de NAVO vóór zijn. Daardoor heeft 
Rusland belangrijke concessies moeten doen inzake zijn deelname aan de KFOR bij de 
onderhandelingen met de Amerikaanse autoriteiten die op 18 en 19 juni plaatshadden in 
Helsinki. Rusland heeft met name moeten accepteren zijn troepen onder NAVO-bevel te plaatsen 
en ze onder de Amerikaanse, Franse en Duitse sectoren moeten verdelen. 
Medio juli worden de betrekkingen tussen Rusland en de NAVO weer officieel hervat, en er 
worden weer bijeenkomsten gehouden van de permanente gezamenlijke Raad in het 
hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. 
Overigens is Rusland een van de ondertekenaars van het stabiliteitspact voor de Balkanlanden, 
dat de Europese Unie, de Zuidoost-Europese landen, de Verenigde Staten, Japan, Turkije, de 
regionale organisaties en de internationale financiële instellingen op 10 juni 1999 hebben 
goedgekeurd.  
 
 
IV. BETREKKINGEN MET DE EU 
 
A. Samenwerking tussen de Europese Unie en de Russische Federatie 
 
Op 1 december 1997 treedt de op 24 juni 1994 te Korfoe ondertekende “partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst” tussen de EU en Rusland in werking.  
De PSO is een alomvattend kader dat alle aspecten van de samenwerking tussen de Europese 
Unie en de Russische Federatie regelt, onder meer op het gebied van handel, mensenrechten en 
democratie, wetenschap en technologie, onderwijs en opleiding, douanekwesties, 
misdaadbestrijding, vervoer, energie en telecommunicatie, milieu en cultuur. De PSO 
institutionaliseert de betrekkingen tussen de EU en de Russische Federatie op het niveau van de 
staatshoofden, ministers, ambtenaren en parlementariërs. 
 
Met deze overeenkomst wil men vermijden dat Rusland in een isolement terechtkomt op een 
moment dat tal van landen van Midden- en Oost-Europa tot de EU en de NAVO willen 
toetreden. Uit een verklaring van het voorzitterschap van de EU over de inwerkingtreding op 1 
december 1997 van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst wordt deze wil tot 
uitdrukking gebracht door te stellen dat “de overeenkomst ook de integratie van Rusland in de 
Europese familie impliceert...”.  
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Het TACIS-programma dat Rusland technische bijstand verleent om de overgang op de 
markteconomie en een democratische samenleving te versnellen en de ontwikkeling van 
politieke en economische banden met de Europese Unie te bevorderen, zal nu in toenemende 
mate worden ingezet om de tenuitvoerlegging van de uit hoofde van de PSO gedane 
toezeggingen te ondersteunen.  
De Europese Unie is de belangrijkste partner van Rusland op het vlak van technische 
samenwerking. In de periode 1991 - 1996 is in het kader van het TACIS-programma hulp 
verleend ten belope van 1060,78 miljoen ecu. Het programma is vooral gericht op de 
herstructurering van de overheidsbedrijven, de ontwikkeling van de particuliere sector alsmede 
de hervorming van het openbaar bestuur, de sociale diensten en het onderwijs.  
Sinds 1996 past de steun van de EU aan de landen van Midden- en Oost-Europa, waaronder 
Rusland, in het kader van een gemeenschappelijk programma Europese Commissie en Raad van 
Europa dat in februari 1996 werd ondertekend. Deze overeenkomst met Rusland bedroeg voor 
het jaar 1996-1997 1.202.000 ecu. In februari 1997 werd een tweede contract met Rusland 
getekend voor de periode 1997-1998, waarvan de door de twee instellingen goedgekeurde 
begroting 2.551.000 ecu bedraagt. Aan een derde contract met Rusland wordt gewerkt. 
- De eerste bijeenkomst van de Samenwerkingsraad EU-Rusland, opgericht uit de 
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, vindt plaats in januari 1998. Bij deze 
ontmoeting hebben de partijen zich ertoe verbonden hun betrekkingen te versterken om het 
hervormingsproces in Rusland te steunen, de politieke vrijheden te consolideren en de integratie 
van Rusland in een uitgebreide Europese economische zone te stimuleren. 
 
Ook worden voorzieningen getroffen tot intensivering van de samenwerking op douanegebied, 
overeenkomstig de gemeenschappelijke verklaring van de Europese Commissie en Rusland van 
juni 1997 en de tenuitvoerlegging van de TACIS-programma's. Het werkprogramma omvat 
voorts harmonisering van de wetgeving, toezicht op naleving van de wetten, ontwikkeling van 
een Europees veiligheidshandvest, een sterkere inzet voor de tenuitvoerlegging van het 
Vredesakkoord van Dayton in Bosnië. Tot slot zal de Europese Commissie technische bijstand 
verstrekken om de toetreding van Rusland tot de WHO te vergemakkelijken. 
 
Het Samenwerkingscomité EU/Rusland, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het door 
de SR goedgekeurde werkprogramma, houdt zijn constituerende vergadering op 22 april 1998 te 
Brussel. Het comité neemt een aantal praktische besluiten om de uitvoering van het programma 
te verzekeren,  zoals de oprichting van negen subcommissies die verschillende 
samenwerkingsgebieden bestrijken.  
De besproken kwesties zijn: de wederzijdse hindernissen voor de ontwikkeling van de handel; de 
situatie van de Russische economie in verband met de anti-dumpingsprocedure van de EU; de 
handel in nucleaire producten; normen en certificatie van producten;  problemen in verband met 
markttoegang, enz..  
 
- De derde instelling die bij de overeenkomst van 1997 in het leven werd geroepen is het 
Parlementaire Samenwerkingscomité, samengesteld uit leden van het Europees Parlement en van 
de Raad van de Russische Federatie. 
 
Langzaam maar zeker wordt de toenadering tussen de Russische Federatie en de Europese Unie 
een feit. Uit een besluit van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU van 27 april 1998 
komt naar voren dat Rusland niet langer wordt beschouw als een land zonder markteconomie. 
Dit initiatief moet een einde maken aan de anti-dumpingprocedure die de EU tot op heden ten 
overstaan van de Russische Federatie heeft gehanteerd. 
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Deze toenadering wordt ook bevestigd op de Topconferentie EU/Rusland, die op 15 mei 1998 in 
Birmingham plaatsvindt. Beide partijen juichen de op het vlak van economische en commerciële 
samenwerking gemaakte vorderingen toe (zo wordt op 28 maart 1998 tussen de Europese Unie 
en Rusland een akkoord ondertekend inzake de liberalisering van de handel in textielgoederen). 
Zij willen de bilaterale samenwerking opvoeren bij de bestrijding van drugshandel en het 
witwassen van geld, bij de vernietiging van Rusland’s chemische wapens en  en om de 
kerncentrales veiliger te maken. Ook de kwestie van de Russische minderheden in de Baltische 
staten wordt aan de orde gesteld. 
 
Maar de Russische economische crisis van augustus 1998 heeft de betrekkingen tussen de 
Russische Federatie en de Europese Unie ingrijpend veranderd.  
 
Op 3 september 1998, tijdens een bijeenkomst van het college van Europese commissarissen, 
geeft de Commissie een mededeling uit. In het kader van de analyse van de Russische financiële 
crisis is de Commissie van mening dat “het vooral van de Russen zelf afhangt of zij al of niet uit 
de crisis komen”. Zij stelt evenwel voor de acties van het TACIS-programma in functie van de 
crisis te heroriënteren, de bestaande samenwerking ter verbetering van de institutionele en 
economische structuren in Rusland te versterken, een grotere deelname van de particuliere sector 
bij het zoeken naar een oplossing voor de crisis aan te moedigen en om de acties in de EU en met 
andere instellingen, zoals het IMF, beter te coördineren. 
 
De situatie in Rusland krijgt van de Europese instanties grote aandacht. Zij blijven er evenwel op 
staan dat er eerst een geloofwaardig plan moet komen tot economische hervorming alvorens 
steun zal worden verleend (zie Raad Algemene Zaken, 5-6 oktober 1998 Luxemburg/Bezoek van 
de voorzitter van de Commissie, J. Santer aan Moskou - 9 oktober 1998). Op 27 oktober 1998 
wordt te Wenen een tweede Topconferentie EU/Rusland gehouden. De EU herinnert eraan hoe 
belangrijk het is dat de Russische regering een “geloofwaardig en duurzaam” economisch plan 
goedkeurt en belooft om de toetreding van Rusland tot de WHO te vergemakkelijken, het 
TACIS-programma in functie van de behoeften van Rusland te heroriënteren en de 
samenwerking op te voeren teneinde een oplossing te vinden voor het probleem van het nucleair 
afval. 
 
Op 30 oktober keurt de Europese Commissie een financiering goed van 30 miljoen ecu voor een 
programma voor grensoverschrijdende samenwerking, TACIS 1998. 
 
Na het bezoek van J. Santer aan Moskou stelt de Europese Commissie de Raad Algemene Zaken 
een programma voor van de EU voor voedselhulp aan de Russische Federatie (Sec (1998) 1990 
def.) 20.11.1998). De brutokosten van deze operatie worden geraamd op circa 470 miljoen ecu 
voor het boekjaar 1999. Het memorandum van overeenstemming betreffende de voedselhulp van 
400 miljoen euro, dat het Parlement tijdens zijn de vergaderperiode van december 1998 via de 
urgentieprocedure goedkeurde, is op 20 januari 1999 ondertekend. Zoals voorzien was, zijn er 
zeer strenge voorwaarden gesteld om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van het Parlement 
en van de commissarissen Van den Broek en Monti.  
 
De Commissie legt de Europese Raad van Wenen van 11 en 12 december 1998 een verslag voor 
over het bepalen van een globaal beleid van de EU ten overstaan van Rusland. In dit verslag 
wordt het strategische belang van Rusland voor de Europese Unie onderstreept. Ook wordt de 
solidariteit van de EU met Rusland en de Russische bevolking bevestigd in de ingewikkelde 
crisis die het land doormaakt. 
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Men is bezig de TACIS-programma’s te heroriënteren. Een nieuwe TACIS-regeling die de 
Commissie op 22 december 1998 al had aangekondigd, moet in het jaar 2000 in werking treden. 
Het hoofddoel hier is het creëren van een situatie waarbij de verhoudingen gebaseerd zijn op 
partnerschap en niet langer op technische bijstand. De financiën die aan dit toekomstige 
programma vastzitten - dat een andere naam moet krijgen - zullen worden vastgelegd in het 
kader van de onderhandelingen van Agenda 2000. 
 
Op 4 juni 1999 heeft de Europese Raad de gemeenschappelijke strategie van de Europese Unie 
ten opzichte van Rusland vastgesteld, waarbij wordt benadrukt dat de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Rusland het essentiële instrument van 
hun betrekkingen blijft, teneinde de juiste omstandigheden te creëren voor een toekomstige 
invoering van een vrijhandelszone tussen de Europese Unie en Rusland. De belangrijkste 
doelstellingen van de EU met betrekking tot Rusland zijn: consolidatie van de democratie, de 
rechtsstaat en openbare instellingen in Rusland, integratie van Rusland in een 
gemeenschappelijke Europese economische en sociale ruimte, samenwerking teneinde de 
stabiliteit en veiligheid in Europa te versterken en bovendien samenwerking op het gebied van  
de exploitatie en het beheer van de hulpbronnen, nucleaire veiligheid, milieu en georganiseerde 
misdaad. 
 
Tijdens de Top tussen de EU en Rusland die op 22 oktober 1999 te Helsinki plaatshad, 
presenteerde de Russische premier Vladimir Poetin de nieuwe Russische strategie over de 
ontwikkeling van de betrekkingen met de EU voor de periode 2000-2010, in aansluiting op de 
gemeenschappelijke strategie ten overstaan van Rusland die de EU in juni 1999 goedkeurde. 
Deze twee documenten “tonen duidelijk aan hoeveel belang beide partijen hechten aan het 
nauwe politieke en economische partnerschap en aan de toekomstige ontwikkeling van de 
betrekkingen in het kader van de partnerschap- en samenwerkingsovereenkomst”5. 
Deze ontmoeting werd overschaduwd door de gebeurtenissen in Tsjetsjenië, ook al bevestigde de 
Russische premier Vladimir Poetin dat Rusland het Tsjetsjeense probleem niet met militaire 
middelen zou oplossen. De delegatie van de Europese Unie, die bestond uit de Finse president en 
premier Marrti Athissari en Paavo Lipponen, de voorzitter van de Commissie, Romano Prodi, de 
hoge vertegenwoordiger van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, Javier 
Solana, en de met buitenlandse betrekkingen belaste commissaris, Chris Patten, leverde kritiek 
op de wanverhouding tussen de doelstellingen die Rusland in Tsjetsjenië nastreeft en de 
middelen die het land daarvoor gebruikt. 
 
Rol van het Europees Parlement: 
 
- Het Europees Parlement heeft zich op 2 april 1998 uitgesproken over de mededeling van de 
Europese Commissie “de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland” 
(rapporteur mevrouw Lalumière) en het heeft verklaard verder te willen gaan dan het kader van 
de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, teneinde Rusland dieper te verankeren in de 
rest van Europa. 
 
Het Europees Parlement heeft zich naar aanleiding van de economische crisis verontrust getoond 
over de gevolgen ervan (resolutie van 17 september 1998) en de Russische autoriteiten verzocht 
de hervormingen in de richting van een sociale markteconomie te versterken.  
 

                                                           
5 Gezamenlijke eindverklaring die aan het einde van de topontmoeting tussen de EU en Rusland te Helsinki werd 
ondertekend. 
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- Het Parlementair Samenwerkingscomité (voorzitter: mevrouw C. Krehl, PSE) is 
herhaaldelijk bijeengekomen (de eerste bijeenkomst vond plaats te Brussel op 1 en 2 december 
1997). Tijdens het onderhoud en met name bij het laatste bezoek aan Moskou (26 - 29 oktober 
1998) wordt dit comité geïnformeerd over de bijzonder ernstige situatie op het gebied van de 
voedselvoorziening (die momenteel in een algemene malaise verkeert). Overigens stond het 
thema van de voedselhulp in de debatten centraal. De dialoog op parlementair niveau is een 
belangrijk element in de betrekkingen EU/Rusland die een prioriteit voor de Russische regering 
zijn. 
 
Op 5 mei 1999 wordt de aanbeveling van het Europees Parement aan de Raad goedgekeurd 
betreffende de gemeenschappelijke strategie ten opzichte van Rusland (219/99). Het Parlement 
heeft benadrukt dat deze strategie gebaseerd dient te zijn op de democratische instellingen, de 
gedragscode van een goed beheer en de eerbiediging van de rechten van de mens.  
Naar aanleiding van de militaire acties door het Russische leger in Tsjetsjenië, heeft het 
Europees Parlement tijdens de vergaderperiode van september 1999 een resolutie goedgekeurd 
waarin de Russische militaire interventie wordt veroordeeld. Tegelijkertijd heeft de Fractie De 
Groenen in het Europees Parlement een oproep gedaan om alle voor Rusland bestemde 
economische hulp stop te zetten zolang de militaire activiteiten in de Kaukasische republiek niet 
worden beëindigd.  
 
B.     Uitbreiding van de EU en de betrekkingen met Rusland 
 
In december 1997 wordt op de zitting van de Europese Raad te Luxemburg besloten 
toetredingsonderhandelingen aan te knopen met de 6 landen van de eerste reeks: Estland, 
Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovenië en Cyprus. Ook wordt met andere kandidaten voor de 
toetreding onderhandeld, namelijk met Litouwen, Letland, Roemenië, Bulgarije. De meeste van 
deze landen liggen van oudsher binnen de Russische invloedssfeer en ook vandaag nog bestaan 
tussen de Russische Federatie en sommige van deze landen nauwe betrekkingen. De Russische 
Federatie en de landen van Midden- en Oost-Europa hebben inderdaad belangrijke 
handelsbetrekkingen die 10% van het buitenlandse handelsverkeer van Rusland 
vertegenwoordigen. Overigens heeft de Russische Federatie haar situatie als leverancier van deze 
landen tussen 1993 en 1997 versterkt. Maar ook de EU heeft haar export naar deze landen 
opgevoerd. 
 
Het vooruitzicht van de uitbreiding van de EU heeft gevolgen voor Rusland dat openlijk blijk 
heeft gegeven van zijn ongerustheid. Op 7 juli 1998, tijdens de zomerzitting van de Economische 
en Sociale Raad van de VN, verklaren de Russische vertegenwoordigers dat de toegang van 
Rusland tot de internationale markten op tal van handelsbelemmeringen stuitte (anti-
dumpingheffingen, eisen op het gebied van certificatie van producten. Met deze verklaring wordt 
op de EU gezinspeeld omdat de producten alleen op de communautaire markt toegelaten worden 
als de normen van het communautair recht gerespecteerd worden. De landen die kandidaat zijn 
om toe te treden moeten hun nationale normen aan kunnen passen aan de communautaire 
normen, wat de toegang van de Russische producten op deze markten nog verder afremt. 
Rusland maakt zich bijvoorbeeld grote zorgen over de tariefpolitiek en het douanebeleid van de 
groep landen die de overeenkomst van Midden-Europa over vrije handel hebben getekend 
(Republiek Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije, Roemenië, Slovenië). Inderdaad heeft deze 
overeenkomst repercussies voor de Russische export (gas, olie...). 
Op 22 april 1998 vraagt de Russische ambassadeur bij de EU, Vasili Likhachev, om de invloed 
van de uitbreiding van de Europese Unie op Rusland grondig te onderzoeken.  
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Rusland maakt zich steeds meer zorgen om het uitbreidingsproces van de Europese Unie. Bij zijn 
bezoek aan Parijs op 25 augustus 1999, verklaarde de Russische minister Alexander Livshits dat 
Rusland er zeker van wilde zijn dat het uitbreidingsproces Ruslands belangen niet zou schaden, 
en zeker de economische belangen niet. Rusland zal ongetwijfeld proberen recht van controle te 
krijgen in het besluitvormingsproces binnen de Europese Unie en zulks door dezelfde tactiek toe 
te passen als bij de NAVO. Er dient op gewezen te worden dat Rusland erin geslaagd is zijn 
betrekkingen met de NAVO te institutionaliseren dankzij de instelling van een permanente 
gezamenlijke Raad. 
Tijdens de Top EU/Rusland die in Helsinki op 22 oktober 1999 plaatsvond, heeft de Russische 
premier Vladimir Poetin de aandacht van de Europese delegatie gevestigd op het feit dat de 
uitbreiding van de EU voor Rusland rampzalige gevolgen heeft. Moskou verwacht inderdaad dat 
het in zijn handelsbetrekkingen met de landen die vroeger communistisch waren en die nu 
kandidaat zijn om tot de EU toe treden, een groot deel van zijn markt zal kwijtraken. En wel 
wegens de verplichting die deze landen zullen hebben om de Europese technische normen te 
hanteren, met name op het gebied van uitrusting, farmaceutische producten en 
voedingsmiddelen. Overigens heeft de Russische premier erop gewezen dat de uitbreiding van de 
Europese Unie een forse prijsverhoging met zich mee zal brengen van voedingsmiddelen die 
geïmporteerd worden uit Midden- en Oost-Europa. Volgens de Russische delegatie is de EU er 
voorts niet in geslaagd om het lot van de Russische minderheden in Estland en Letland te 
verbeteren, omdat deze mensen nog altijd gediscrimineerd worden, met name op het vlak van 
taal. 
Als reactie op de ongerustheid van Rusland heeft de woordvoerder van de Europese Commissie 
benadrukt dat de economische invloed van de uitbreiding op Rusland in grote mate zal afhangen 
van de vrijhandelsakkoorden tussen Rusland en de landen van Midden- en Oost-Europa. Wat de 
eventuele verliezen ten gevolge van de uitbreiding betreft, zal Rusland alleen dan compensatie 
kunnen krijgen als het een volwaardig lid is van de WTO. Te verwachten valt dat de 
samenwerking tussen de EU en Rusland versterkt zal worden om de negatieve gevolgen van de 
uitbreiding van de EU voor Rusland op te vangen.  
 
C. De betrekkingen met de Baltische staten als mogelijke kandidaten voor toetreding tot 

de EU 
 
De Baltische staten hebben te kennen gegeven deel van de Europese Unie te willen uitmaken. 
Daartoe moeten zij een oplossing zoeken voor in elk geval twee grote problemen: het probleem 
van de grenzen en het lot van de op hun grondgebied wonende Russische minderheden. 
 
De grenzen 
De Europese Unie heeft alle kandidaat-landen voor toetreding gevraagd overeenkomsten met 
hun buren te sluiten met het oog op de oplossing van potentiële grensconflicten. Zij heeft de 
toekomstige lidstaten verzocht de grenscontroles te moderniseren met het oog op de bestrijding 
van illegale handel. In dit kader heeft de EU een grensoverschrijdend bijstandsprogramma ter 
verbetering van de infrastructuur goedgekeurd, ten belope van 30 miljoen ecu.  
Maar Rusland, dat zich zorgen maakt over zijn verminderde invloed in de regio, heeft zich 
meermaals terughoudend betoond als het erom ging overeenkomsten te tekenen over 
grensoverschrijdende aangelegenheden, ongetwijfeld om het toetredingsproces tot de EU van 
deze landen te vertragen.  
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Litouwen is de eerste Baltische staat die een grensverdrag met Rusland heeft gesloten. Het 
verdrag, dat op 24 oktober 1997 werd gesloten en de grenzen tussen beide landen afbakent, moet 
nog worden geratificeerd door de parlementen van beide landen. Deze ratificatie komt er 
waarschijnlijk wel omdat Rusland niet te klagen heeft gehad over de situatie van de Russische 
minderheid in dit land, ook al heeft Kaliningrad, een Russische enclave in de Baltische regio, de 
Doema gevraagd om het verdrag “in nog geen honderd jaar" te ratificeren. Er zijn aan Russische 
zijde inderdaad bepaalde expansionistische ambities betreffende deze enclave (eisen met 
betrekking tot Russische soevereiniteit over de Litouwse haven van Klaipeda en de Poolse 
provincie Suwalki). 
 
Estland heeft op 24 oktober 1997 een grensverdrag gesloten met Rusland. In dit verdrag worden 
de lands- en zeegrenzen vastgelegd, het probleem van de waterlopen en de meren geregeld, 
alsmede de economische zones. 
In maart 1999 zijn Rusland en Estland erin geslaagd een technisch akkoord op te stellen over de 
afbakening van de grenzen. Maar de ondertekening en ratificatie van de overeenkomsten zijn 
afhankelijk van de goede wil van Rusland. 
De betrekkingen tussen Rusland en Estland zijn nog zeer kwetsbaar omdat de Russische 
autoriteiten vinden dat de wijze waarop de Russische minderheid in Estland behandeld wordt, 
onbevredigend is. De betrekkingen tussen beide landen worden evenwel geïnstitutionaliseerd om 
een regeling te treffen voor de bilaterale geschillen (op 16 maart 1998 werd een Russisch-
Estische intergouvernementele commissie opgericht, bestaande uit drie subcommissies: handel 
en economische zaken, sociale en humanitaire zaken en culturele zaken).  
 
In 1997 kondigden Letland en Rusland aan dat zij een akkoord hadden bereikt over een 
grensverdrag. Dit werd bereikt nadat Letland zijn eis had laten vallen tot opneming van een 
referentie naar het Vredesverdrag van Riga van 1920. Hiermee liet Letland zijn aanspraak vallen 
op het gebied van Pytavolo, dat in 1944 door Sovjet-Rusland werd geannexeerd. 
Op 12 januari 1998 verklaarde de toenmalige Letse president Guntis Ulmanis zich bereid om alle 
nog niet afgesloten overeenkomsten tussen Letland en Rusland, en met name het grensverdrag, te 
ondertekenen. In februari 1998 verklaarde de Russische ambassadeur in Letland echter dat de 
Doema de grensovereenkomst niet zal kunnen ratificeren voordat het probleem van de Russische 
minderheden in Letland is geregeld. Op 22 juni 1998 keurt het Letse parlement de nodige 
wijzigingen in de wetgeving goed om het de Russische minderheden gemakkelijker te maken 
burgerrechten te krijgen. Op 3 oktober 1998 wordt een referendum georganiseerd en het voorstel 
wordt goedgekeurd met 53% van de stemmen.  
 
De kwestie van de Russische minderheden in de Baltische staten 
 
De Europese Unie dringt erop aan dat de rechten van mensen die tot minderheidsgroepen 
behoren, gerespecteerd worden, voordat een kandidaat-land tot de EU kan toetreden (criteria van 
Kopenhagen).  
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In Estland wordt het burgerschap door geboorte of naturalisatie verkregen. In de resolutie van 
26 februari 1992 over de tenuitvoerlegging van de burgerschapswet wordt bepaald dat 
automatisch burgerschap zal worden verleend aan de mensen die dit reeds vóór 17 juni 1940 
bezaten en aan hun nakomelingen. Voor naturalisatie wordt het aantal jaren van verblijf in het 
land gerekend vanaf 30 maart 1990 en is een examen in de Estische taal verplicht. De Estische 
autoriteiten maken een onderscheid tussen historische minderheden en nieuwe immigranten. 
De fundamentele bepalingen van het Estische nationale integratiebeleid worden op 10 februari 
1998 door de regering goedgekeurd. Dit beleid kan echter alleen ten uitvoer worden gelegd als er 
een politieke consensus is. Men is nu in afwachting van een nationaal ontwikkelingsprogramma 
dat zowel door de politieke partijen als het publiek moet worden goedgekeurd.  
 
De Russische minderheid in Letland vormt 40% van de totale Letse bevolking. Toch worden de 
Russischtaligen door de Letten vaak als illegale immigranten behandeld. In maart 1998 werd een 
demonstratie van hoofdzakelijk Russischtaligen door de Letse autoriteiten met harde hand 
uiteengeslagen. Dit incident veroorzaakte een golf van emotie in de Russische publieke opinie 
wat ertoe leidde dat president Jeltsin sancties tegen Letland liet voorbereiden om Riga zijn 
wetgeving ten aanzien van de minderheden te doen wijzigen.  
Ook de internationale gemeenschap werd attent gemaakt op het probleem van de Russische 
minderheid in Letland door dit incident. De EU en de OVSE oefenen druk uit op de Letse 
regering om de situatie van de Russischtalige minderheden te verbeteren. Op 22 juni 1998 neemt 
het Letse parlement een wet aan die de voorwaarden voor de Russische minderheid om 
staatsburger te worden versoepelt. Als fungerend voorzitter van de Europese Raad verklaart 
Tony Blair dat “de Europese Unie het met het oog op een toekomstig lidmaatschap van Letland 
van vitaal belang acht dat deze wet volledig beantwoordt aan de aanbevelingen die gedaan zijn 
door de Hoge Commissaris voor minderheden van de OVSE, de heer Max van der Stoel." Op 3 
oktober wordt de wet voorgelegd aan het referendum en met 53% van de uitgebrachte stemmen 
aangenomen. De Europese Commissie is verheugd over dit resultaat omdat zij van mening is dat 
de wet tegemoet komt aan de “in 1997 tot uitdrukking gebrachte verontrusting van de 
Commissie in haar “advies” over het verzoek van Letland om toetreding tot de EU”. De Raad 
Algemene Zaken van 5 en 6 oktober 1998 is van mening dat “dit besluit (derhalve) bijzonder 
belangrijk is voor de betrekkingen tussen Letland en de EU.”  
De Letse regering heeft herhaaldelijk benadrukt dat sociale integratie voor haar prioriteit geniet 
en heeft vanuit deze optiek besloten om aan de immigranten van na de oorlog de Letse 
nationaliteit toe te kennen.  
Inderdaad is het een essentiële stap met het oog op de toetreding van Letland tot de EU. 
 
Wat Litouwen betreft, zijn de betrekkingen minder gespannen, omdat de Russische minderheid 
slechts 8,3% van de totale bevolking (1996) uitmaakt en Moskou niet te klagen heeft over de 
situatie van deze minderheid. 

 
*   *   * 
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Voor aanvullende informatie, gelieve contact op te nemen met: 
Martine CHARRIOT, Europees Parlement, DG IV, Luxemburg 
Afdeling internationale en constitutionele zaken 
Tel: (352) 4300 2 2908 / Fax: (352) 4300 2 7722 / e-mail: mcharriot @ europarl.eu.int 
In samenwerking met Ioulia Grigorieva-Maes, stagiaire « Robert Schuman » bij het Europees 
Parlement, e-mail : stagelarg1@europarl.eu.int 
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