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De door de Task force "uitbreiding" van het secretariaat van het Europees Parlement opgestelde briefings beogen een systematisch en beknopt overzicht te geven van de stand van de
besprekingen over de diverse aspecten van de uitbreiding van de Unie en van de standpunten van de lidstaten, de kandidaat-lidstaten en de Europese instellingen ter zake. Het is de
bedoeling dat de briefings in de loop van de onderhandelingen worden bijgewerkt.
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28 Zwitserland en de uitbreiding van de EU 167.777/rév.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 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT



4 PE 167.284/rév.6

Nummer Titel PE N° Datum Talen
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SAMENVATTING

Cyprus - het naar oppervlakte gemeten derde grootste eiland in de Middellandse Zee - telt ca.
741.000 inwoners, van wie 630.000 Grieks-Cyprioten, 89.000 Turks-Cyprioten en 22.000 anderen.
Sedert 1972 is het door een associatieovereenkomst met de Europese Unie verbonden en op 4 juli
1990 heeft het een aanvraag voor toetreding tot de Europese Unie ingediend.

Hoewel het eiland ruimschoots voldoet aan de politieke en economische criteria voor toetreding,
onderscheidt het zich door zijn bijzondere politieke situatie: een deel van het grondgebied wordt
namelijk illegaal door een derde land, Turkije, bezet en heeft zichzelf tot - internationaal niet-erkende
- zelfstandige republiek uitgeroepen; het vredesproces stagneert.

Het begin van de toetredingsonderhandelingen zou een regeling van het probleem dichterbij kunnen
brengen; dat is althans het standpunt van de instellingen van de Europese Unie, die aansturen op een
vreedzame oplossing en op deelname door vertegenwoordigers van het noordelijke deel van het
eiland aan het toetredingsproces, dat ten goede zou moeten komen aan het gehele eiland.

Het officiële toetredingproces is op 31 maart 1998 van start gegaan. Sinds april 1998 wordt op
Cyprus, evenals in de andere kandidaat-lidstaten van de eerste groep, een analytisch onderzoek
(screening) verricht waarbij de wetgeving getoetst wordt aan verschillende hoofdstukken van het
acquis communautaire. Het betreft in totaal 31 hoofdstukken. In enkele sectoren zijn
gemeenschappelijke onderhandelingsstandpunten vastgesteld.

In november 1998 heeft de Commissie aan de Europese Raad verslag uitgebracht over de vorderingen
van Cyprus op de weg naar toetreding. Uit dit verslag blijkt dat Cyprus ver gevorderd is in de
aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis, vooral met betrekking tot de douane-unie; in enkele
sectoren moeten de bestuurlijke structuren nog worden versterkt.

De Commissie wijst er met nadruk op dat, wegens de weigering van de Turks-Cypriotische
gemeenschap om vertegenwoordigers af te vaardigen naar de onderhandelingen, het analytisch
onderzoek niet het gehele eiland heeft kunnen omvatten.

Met het oog op de Raad van Helsinki heeft de Commissie op 13 oktober 1999 het nieuwe verslag
voorgelegd over de vorderingen van Cyprus op de weg naar toetreding.

•  * * *
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I. POLITIEKE SITUATIE

a) Recente geschiedenis

Cyprus werd (als voormalige Britse kolonie sedert 1925) op 16 augustus 1960 onafhankelijk. Bij de
grondwet van 1960 werd een presidentiële republiek ingesteld en een eenheidsstaat gevormd
waarbinnen de Grieks-Cypriotische gemeenschap (destijds ongeveer 82% van de bevolking) en de
Turks-Cypriotische gemeenschap (ongeveer 18% van de bevolking) de bevoegdheden onder elkaar
verdeelden in een verhouding van 70 tegen 30%. Geleidelijk ontstonden tussen de beide
gemeenschappen steeds meer meningsverschillen over de grondwet alsook naar aanleiding van het
plan-Akritas. Bovendien werden de spanningen opgevoerd ten gevolge van de plannen met betrekking
tot de annexatie van het eiland door Griekenland (Enosis) of Turkije (Taksim).

In de periode van december '63 tot augustus '64 kwam het tot gewelddadige botsingen. Geheel buiten
de grondwet om gingen de vertegenwoordigers van de Turks-Cypriotische gemeenschap in de
politieke en administratieve instanties over tot het opzetten van een voorlopig bestuur.

In februari 1964 nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vanwege het risico voor de
internationale veiligheid een resolutie aan waarbij met het oog op het behoud van de vrede en de
internationale veiligheid op Cyprus een UNFICYP-troepeneenheid werd gestationeerd, die nog steeds
niet is opgeheven.

President Makarios trachtte een politiek van verzoening en onafhankelijkheid te voeren, maar op
15 juli 1974 resulteerde het optreden van de met steun van de Griekse militaire junta opererende pro-
Enosis-beweging in een staatsgreep tegen president Makarios. In aansluiting daarop  pleegde Turkije
op 20 juli 1974 in Noord-Cyprus een militaire interventie, waarbij het zich beriep op het
garantieverdrag. Na een tweede interventie in augustus, die niet meer in het kader van het
garantieverdrag te rechtvaardigen viel, bezette het Turkse leger 37% van het grondgebied. Op
18 augustus 1974 werd een staakt-het-vuren ingesteld waarbij de verdeling van het eiland werd
bekrachtigd. De daaropvolgende periode wordt gekenmerkt door de bezetting van het grondgebied,
verlies aan mensenlevens, een volksverhuizing en de vernietiging van cultureel erfgoed. In november
1983 riep het illegaal bezette deel van het eiland zich uit tot de Turkse Republiek Noord-Cyprus
(TRNC), maar deze verklaring werd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als onwettig
beschouwd. Vanaf dat moment is de tweedeling van het eiland een feit.

Sedert 1964 heeft de VN een aantal voorstellen en initiatieven ontplooid met het oog op een
vredesregeling; de onderhandelingen zijn gericht op de totstandkoming van een eenheidsstaat in de
vorm van een bicommunautaire, onafhankelijke, bizonale en niet-gebonden federale republiek, die
twee politiek gelijkwaardige gemeenschappen omvat. Tot dusverre hebben de onderhandelingen nog
geen resultaat opgeleverd. (Zie resoluties 1179/98 en 939/94 van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties).

b) Instellingen

Volgens de grondwet van 1960 is de Republiek Cyprus een onafhankelijke en soevereine republiek
met een presidentieel stelsel. De president van de republiek, die bij rechtstreekse algemene
verkiezingen voor vijf jaar wordt gekozen, oefent de uitvoerende macht uit via een door hem
benoemde raad van ministers. De laatste presidentsverkiezingen hebben plaatsgevonden op 8 (eerste
ronde) en 16 februari (tweede ronde) 1998.
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De aftredende president Glafcos Clerides is met 50,8% van de stemmen herkozen. De opkomst
bedroeg 93,37%.

De wetgevende macht wordt uitgeoefend door de Kamer van Afgevaardigden, die oorspronkelijk 56
Grieks-Cypriotische en 24 Turks-Cypriotische leden telde. Sinds de Turks-Cyprioten zich uit de
instellingen van de republiek hebben teruggetrokken, functioneert de Kamer nog slechts met de 56
Grieks-Cypriotische leden. De laatste parlementsverkiezingen hebben plaatsgevonden op 26 mei 1996
(met een opkomstpercentage van 91,75%). De resultaten luidden als volgt:

Politieke partijen % Aantal % Aantal
zetels zetels

DISY (Democratische Concentratie) 35,8 20 34,47 20
AKEL (Communistische Partij) 30,6 18 33 19
DIKO (Democratische Centrumpartij) 19,5 11 16,43 10
EDEK (Socialistische Partij) 10,9  7  8,13  5
ADISOK (Communistische

Vernieuwingspartij)  2,4  0  1,44  0

Nieuwe partijen

Vrije democraten  3,69  2
Nieuwe horizon  1,71  0
Milieupartij  1,00  0
Onafhankelijken  0,93  0

TOTAAL 56

Cyprus is lid van de VN en van de VN-organen. Tevens is het aangesloten bij de Beweging van niet-
gebonden landen en is het lid van de Raad van Europa en van het Britse Gemenebest.

Het Cypriotische bevolkingscijfer werd door het Departement van statistiek en onderzoek voor 1995
geraamd op in totaal 736.000 personen, van wie 623.000 Grieks-Cyprioten, 91.000 Turks-Cyprioten
en 22.000 anderen.

c) Actuele politieke vraagstukken

Sedert de illegale bezetting van Noord-Cyprus door het Turkse leger wordt de politieke discussie
overheerst door deze situatie en door de noodzaak van een vredesregeling. De Turkse invasie en de
feitelijke verdeling van het eiland hebben ernstige gevolgen gehad, die een bron van permanente
ongerustheid vormen:
- de aanwezigheid van ca. 30.000 Turkse soldaten in het noordelijke deel,
- het feit dat er geen vrij verkeer van personen mogelijk is tussen het zuidelijke en het bezette

noordelijke deel - tenzij onder voorwaarden die de erkenning impliceren van het illegale
bewind in het noorden,

- de aanwezigheid in het noordelijke bezette deel van een enclave van 487 Grieks-Cyprioten
en 191 maronieten, die het recht wordt onthouden hun fundamentele vrijheden uit te oefenen,

- de vernietiging van het cultureel erfgoed in het illegaal bezette deel,
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- de massale overbrenging van Anatolische kolonisten naar het bezette deel met als doel de
demografische verhoudingen te wijzigen,

- gewelddadige incidenten langs de "groene lijn" in de zomer van 1996, waarbij verschillende
mensen zijn omgekomen onder directe betrokkenheid van Turkije,

- de uitbreiding en modernisering van de strijdkrachten in het noorden en het zuiden met alle
 risico's van dien voor de veiligheid in de regio. In dit verband is het besluit van president
Clerides om uiteindelijk geen SS 300-raketten op Cyprus te stationeren gunstig ontvangen.

d) Het verloop van de vredesonderhandelingen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft ingestemd met een kaderakkoord op basis van een
"aantal concepties". De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft een reeks
"vertrouwenwekkende maatregelen" voorgesteld teneinde de totstandkoming van dit algemene
akkoord - waarmee de Grieks- en Turks-Cyprioten zich in 1994 inhoudelijk akkoord hebben
verklaard - te vergemakkelijken.

Sedertdien zijn geen concrete resultaten meer bereikt.

Via tal van diplomatieke initiatieven hebben de VN, de Verenigde Staten en de Europese Unie
geijverd voor deblokkering van de als onaanvaardbaar beschouwde status-quo, met name door te
trachten pressie uit te oefenen op Turkije. Zo wijst de Europese Unie bij iedere wisseling van het
voorzitterschap een speciale gezant aan.

Naar aanleiding van de laatste Top van de G8 in juni 1999 en de 25ste verjaardag van de Turkse
invasie op Cyprus is de wens geuit dat er een nieuw initiatief wordt genomen, waarbij aan de leiders
van beide gemeenschappen wordt gevraagd zonder voorafgaande voorwaarden te stellen substantiële
onderhandelingen te openen op basis van de resoluties van de Verenigde Naties. De Verenigde Staten
blijven hunnerzijds ijveren voor een vredesproces op Cyprus, zoals de Amerikaanse speciale gezant
R. Holbrooke onlangs nog heeft bevestigd.

Het feit dat Turkije voortaan officieel als een kandidaat-land voor toetreding tot de Unie wordt
beschouwd (zie tweede verslag van de Commissie over Turkije – 13 oktober 1999) zou een gunstig
effect kunnen hebben op de regeling van de toestand.

Vóór de Europese Raad van Helsinki (12 december 1999) hebben opnieuw onderhandelingen
plaatsgevonden in New York tussen president Clerides en leider Denktash. Een tweede ontmoeting
heeft in Genève in februari 2000 plaatsgevonden.

Turkije dat tijdens de top in Helsinki de status is verleend van kandidaat-land dat in aanmerking komt
voor toetreding tot de Europese Unie, moet zich aanpassen aan het acquis communautaire, onder
meer op het gebied van het GBVB. Momenteel respecteert Turkije echter niet de ter zake dienende
resoluties van de Verenigde Naties, noch het standpunt van de Europese Unie ten aanzien van
Cyprus, waarin gepleit wordt voor een oplossing die de soevereiniteit, de onafhankelijkheid en de
integriteit en eenheid van het grondgebied respecteert.

Door de onlangs in gang gezette verbetering van de betrekkingen tussen Griekenland en Turkije is
eveneens te verwachten dat er een regeling zal worden getroffen voor het Cypriotisch conflict.



10 PE 167.284/rév.6

II. ECONOMISCHE SITUATIE(1)

In haar verslag van 1998 over de vorderingen van Cyprus op de weg naar toetreding bevestigt de
Commissie dat de Cypriotische economie in staat is zich aan te passen aan de uitdagingen die door
de overname van het “acquis communautaire” worden gesteld.

In haar verslag van 13 oktober 1999 stelt de Commissie vast dat Cyprus een markteconomie is.

De Cypriotische economie groeit snel en het inflatiepercentage wordt binnen de perken gehouden,
maar er zijn wel problemen ingevolge verstoringen van het macro-economische en fiscale evenwicht.

De Commissie beveelt Cyprus aan het privatiseringsproces te versnellen en het concurrentievermogen
van de banksector te bevorderen.

a) Huidige situatie

Cyprus staat bij de Wereldbank geclassificeerd als een land met hoge inkomsten. Het inkomen per
hoofd van de bevolking bedraagt thans $13.000.

De groei van het reële BNP over de jaren 1993-1997 bedroeg gemiddeld 3,4% per jaar (met een
daling in 1996-1997). De belangrijkste bijdrage aan de groei werd geleverd door de dienstensector,
waarvan het aandeel in het BNP een opwaartse lijn vertoonde en 73% bereikte in 1997 tegenover
67,5% in 1992. Daarentegen vertoonden de aandelen van de landbouw en van de verwerkende
industrie in het BNP een dalende lijn, respectievelijk van 6% en 14% in 1992 naar 4% en 12% in
1997. De groei wordt voor 1998 op 5% geraamd.

Op de arbeidsmarkt bleef de werkloosheid laag, zelfs bij de als kwetsbaar aangemerkte groepen, zoals
jongeren, hoger opgeleiden, vrouwen en ouderen (met een werkloosheidspercentage dat sinds 1996
tussen 3,1% en 3,4% schommelt).

De volledige werkgelegenheid leidde tot schaarste op de arbeidsmarkt, met name in het begin van de
jaren ’90, en zorgde voor een opwaartse druk op de lonen. Ten gevolge daarvan stegen de nominale
loonkosten per eenheid product van 1993-1997 ongeveer met 5% per jaar tegenover ongeveer
gemiddeld 1,5% in de EU, hetgeen de concurrentiepositie qua kosten heeft aangetast. Hierdoor
werden voornamelijk de primaire en secundaire sector en het toerisme getroffen.

De inflatie steeg van 2,6% in 1995 tot 3% in 1996 en 3,6% in 1997. Deze stijging is deels te wijten
aan de stijging van de olieprijzen gedurende deze periode en de ernstige droogte op Cyprus, wat tot
een stijging van de prijzen van de landbouwproducten heeft geleid. Het inflatiepercentage is in 1998
tot gemiddeld 2,2% en in 1999 tot 2% gedaald (prijsdaling olieproducten).

                                               
1) Zie: The Cyprus economy - Government of the Republic of Cyprus - augustus 1998.
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De betalingsbalans bevindt zich in een gezonde situatie zoals o.a. blijkt uit de lage buitenlandse
schuld, 24,5% van het BNP en de lage betaling van schulden en aflossingen, 8,5%. De internationale
reserves, met inbegrip van de deposito's van niet-ingezetenen, zorgden in 1997 voor de dekking van
14,3 maanden import van goederen en diensten, of voor 2,9 maanden wanneer de deposito's van niet-
ingezetenen niet worden meegerekend. De Cypriotische munt is sinds juni 1992 eenzijdig gekoppeld
aan de ecu, in het kader van de aanpassing van het macro-economisch beleid van Cyprus aan dat van
de EU.

Sinds 1 januari 1999 is het Cypriotische pond gekoppeld aan de euro.

Het begrotingsbeleid wordt in het algemeen gevoerd met het oog op het behoud van de macro-
economische stabiliteit. In het nabije verleden echter steeg het begrotingstekort dat in 1996 3,4%
bereikte (1% in 1995) en in 1997 5.1%, waarmee het afweek van de desbetreffende
convergentiecriteria van Maastricht. De staatsschulden stegen eveneens van 51,9% van het BBP in
1995 tot 55,5% in 1997. Deze ontwikkelingen waren o.a. het gevolg van de dalende economische
groei in 1996-1997 waardoor de staatsinkomsten daalden, van het inkomstenverlies ten gevolge van
de afschaffing van de invoerrechten in het kader van de inwerkingtreding van de douane-unie EU-
Cyprus, en van het door de regering gevoerde expansieve begrotingsbeleid. Dit laatste werd
noodzakelijk geacht om de problemen het hoofd te bieden die waren gerezen nadat de Turkse
bezettingstroepen in augustus en september 1996 drie Grieks-Cyprioten hadden gedood, hetgeen zeer
nadelige gevolgen had voor het investeringsklimaat en de inkomsten uit het toerisme. Daarnaast
kende Cyprus gedurende drie jaar de ergste droogte van de eeuw, met ernstige gevolgen voor de
landbouw.

Onlangs heeft de regering, gezien de algemene economische toestand sinds het einde van de eerste
helft van 1997, een begrotingsprogramma voor de middellange termijn ingevoerd, teneinde het
begrotingstekort gedurende de komende periode van vijf jaar tot onder de 3% van het BBP te
brengen.

*   *   *

b) Macro-economisch en begrotingsbeleid

Het eerste doel van het macro-economische beleid van Cyprus is het behoud van de interne en externe
macro-economische stabiliteit, om aldus een gunstig klimaat te scheppen voor duurzame groei. De
Cypriotische regering is bereid te voldoen aan de convergentiecriteria van Maastricht gedurende de
komende vijf jaar zodat Cyprus, zodra het is toegetreden tot de EU, deel kan nemen aan de
Economische en Monetaire Unie (EMU).

Daarnaast is de Cypriotische regering bezig met de invoering van structurele hervormingen in de
budgettaire, financiële en commerciële sector en op de arbeidsmarkt (inkomensbeleid), ten einde de
markt soepeler te maken en een betere verdeling van de middelen mogelijk te maken overeenkomstig
de comparatieve voordelen van de economie.
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- Begrotingsbeleid

De regering van Cyprus heeft onlangs een pakket maatregelen opgesteld - op basis van de algemene
economische toestand sinds het einde van het eerste halfjaar van 1997 - om een einde te maken aan
de onevenwichtigheden in de begroting van de laatste twee jaar. In kwantitatieve zin is het doel van
dit begrotingsprogramma het begrotingstekort gedurende de komende vijf jaar onder de 3% te
houden. Volgens dit scenario zou de staatsschuld onder de 60% van het BBP moeten blijven.

Het begrotingsprogramma omvat zowel maatregelen ter beperking van de overheidsuitgaven als ter
verhoging van de overheidsinkomsten. Wat de uitgaven betreft zijn de belangrijkste maatregelen een
stop op nieuwe banen bij de overheidsdiensten, schrapping van een derde van de overheidsbanen die
in de komende drie jaar vrijkomen, beperking van de stijging van de lonen en overwerk bij de
overheidsdiensten en een beperking van 10-15% van de overige overheidsuitgaven. Wat de inkomsten
betreft beoogt het programma zowel het basis- als het verlaagde BTW-tarief van de huidige
respectievelijke 8% en 0% te verhogen tot 12% en 5% als andere indirecte verbruiksbelastingen te
verhogen.

De financiering van de begrotingstekorten wordt ook geleidelijk aangepast aan de bepalingen van het
Verdrag van Maastricht. Meer concreet betekent dit dat financieringen buiten de banken om door het
scheppen van geld tussen 1995 en 1997 in belangrijke mate zijn beperkt en vóór de toetreding
volledig zullen worden afgeschaft.

- Monetair beleid

In de financiële sector werden de laatste jaren belangrijke liberaliseringsmaatregelen genomen en
structuurhervormingen doorgevoerd. In januari 1996 voerde de Centrale Bank van Cyprus een nieuw
stelsel in voor de uitvoering van het monetaire beleid. De monetaire controle wordt binnen dit stelsel
verricht met behulp van moderne indirecte methoden in plaats van met de directe methoden
(minimumpercentage liquiditeit, kredietplafonds enz.) die tot dusver werden toegepast.
Verder heeft de Cypriotische regering de liberalisering van de kapitaalstromen in gang gezet.
Geleidelijk worden de beperkingen op de lopende transacties en de buitenlandse directe investeringen
in Cyprus opgeheven, terwijl investeringen door Cypriotische ondernemers in het buitenland onder
bepaalde voorwaarden worden aangemoedigd. Verdere maatregelen ter liberalisering van de
kapitaalstromen zijn een absolute voorwaarde voor de liberalisering van het wettelijke systeem
waarmee de rentetarieven worden vastgesteld, en meer in het bijzonder voor de afschaffing van de
wettelijk vastgestelde limiet voor de rentetarieven. De Centrale Bank heeft hiervoor een ontwerpwet
opgesteld die nu spoedig – na afronding van de besprekingen met de politieke partijen en
belanghebbende groeperingen - aan het parlement zou moeten worden voorgelegd.

De Cypriotische autoriteiten zijn zich ervan bewust dat financiële hervormingen onder bepaalde
omstandigheden kunnen leiden tot enorme stijgingen van de liquiditeit, welke de economie kunnen
destabiliseren. Daarom gaat de liberalisering van de financiële sector vergezeld van een strengere
controle van het bankwezen. De onlangs aangenomen wet op het bankwezen is een belangrijke stap
in deze richting en komt volledig overeen met de EU-richtlijnen.
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- Deviezenbeleid

Het Cypriotische pond is sinds juni 1992 eenzijdig gekoppeld aan de ecu en sinds januari 1999 aan
de euro, met een smalle fluctuatiemarge van ±2,25%. De beslissing hiertoe werd ondersteund door
een voorzichtig macro-economisch beleid, dat in eerste instantie beoogde de inflatie te bedwingen en
de tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans beheersbaar te houden. Op deze wijze
bleek het haalbaar. Ter illustratie daarvan kan worden aangevoerd dat de huidige dagelijkse
waardeschommelingen van het Cypriotische pond ten opzichte van de ecu gemiddeld sinds de dag
van de koppeling veel lager zijn geweest dan de door de marges toegestane fluctuatie; de maximale
afwijking naar boven was 1% en de maximale afwijking naar beneden bedroeg 0,7%. Bovendien moet
erop worden gewezen dat volgens een door het IMF verrichte studie over de externe
concurrentiepositie van de economie van Cyprus het huidige niveau van de wisselkoers op Cyprus
in overeenstemming is met de grondbeginselen van beleggen.

Op grond van deze ervaringen hebben de Cypriotische autoriteiten gemeld dat de koppeling aan de
ecu zou overgaan in een koppeling aan de euro tegen de huidige wisselkoers.

c) Resultaten van 1998 / vooruitzichten voor 1999 (zie tabel in Bijlage 2)

Volgens de voorlopige resultaten bedraagt de reële groei van de productie in 1998 4,5%, waarbij de
dienstensector opnieuw de belangrijkste motor van de groei is. Het werkloosheidspercentage daalt
van 3,4% van de beroepsbevolking in 1997 naar 3% in 1998. De inflatie daalt van 3,6% in 1997 naar
2,5% als gevolg van het matigende effect van het zeer lage prijsniveau van de geïmporteerde
producten en de minder sterke prijsverhogingen van landbouwproducten in vergelijking met 1996-
1997, alsmede de geringe stijging van lonen en salarissen (nog niet bevestigde schattingen).

Ondanks deze successen blijft de Cypriotische economie kampen met structurele tekortkomingen die
met name in de landbouw en de industrie het duidelijkst zichtbaar zijn wegens het relatief geringe
gebruik van geavanceerde technologieën.

III. BETREKKINGEN MET DE EUROPESE UNIE

a) De associatieovereenkomst

De handelsbetrekkingen tussen de EU en Cyprus zijn geregeld bij de op 19 december 1972 gesloten
associatieovereenkomst. Dit akkoord is later aangevuld met vier protocollen voor technische en
financiële samenwerking, die beoogden de overeenkomst aan de nieuwste ontwikkelingen aan te
passen. Van bijzonder belang is het op 19 oktober 1978 ondertekende protocol waarbij de
voorwaarden en procedures zijn vastgesteld voor de uitvoering van de tweede fase van het akkoord,
dat voorziet in de totstandbrenging van een douane-unie in twee etappes. Sedert 1 januari 1998 vallen
nog slechts enkele industrie- en landbouwproducten buiten de regeling inzake het vrije
goederenverkeer. Met ingang van die datum worden ook de laatste vrijhandelsbelemmeringen
opgeheven in het perspectief van de totstandkoming van de douane-unie tegen 2001-2002. Dit
impliceert dat de begeleidende maatregelen op het gebied van o.a. concurrentie, overheidssteun,
indirecte belastingen en normalisatie tijdens de overgangsperiode moeten worden geharmoniseerd.
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Sinds de illegale bezetting van het noordelijke deel van Cyprus door Turkije, wordt het
communautaire beleid ten aanzien van Cyprus door twee grondregels bepaald:
- de Unie erkent (overeenkomstig de VN-resoluties) alleen de wettige regering, en
- zij streeft ernaar de gehele Cypriotische bevolking van de voordelen van de associatie te laten

profiteren (waardoor de Turkse gemeenschap tot voor kort aan haar isolement kon
ontkomen, aangezien de Gemeenschap de door de bezette zone uitgegeven
oorsprongscertificaten erkende, zodat het grootste deel van de citrusvruchtenproductie in het
noorden haar Britse afzetmarkt wist te behouden).

Sedert het arrest van het Hof van Justitie van 5 juli 1994 (in het geschil tussen het Britse Ministerie
van Landbouw en de Grieks-Cypriotische exportbedrijven) wordt van de lidstaten van de Unie echter
verwacht dat zij de handels- en fytosanitaire certificaten voor citrusvruchten en aardappelen uit
Noord-Cyprus niet meer erkennen. Bij dit besluit werden het Verenigd Koninkrijk en de Commissie
- die zich tot dan toe louter op vrijhandelsprincipes hadden gebaseerd en zich niet door enigerlei
politieke overweging hadden laten leiden - in het ongelijk gesteld. Het arrest betekent weliswaar een
succes voor de regering van de Republiek Cyprus als enige internationaal erkende autoriteit voor het
gehele eiland, maar is anderzijds scherp bekritiseerd door het noordelijke deel, dat van mening is dat
de kloof tussen de beide gemeenschappen er nog door zal worden verbreed en dat de scheiding
erdoor wordt versterkt. Ook kan deze beslissing ertoe leiden dat Noord-Cyprus economisch en
politiek nog meer afhankelijk wordt van Turkije.

b) Handelsbetrekkingen (zie bijlage)

De Europese Unie is de eerste handelspartner van Cyprus, dat ten opzichte van de Unie echter een
aanzienlijk handelsdeficit heeft, dat in 1997 opliep tot 1,559 miljard ecu. De invoer uit de EU bedroeg
1,932 miljard en de uitvoer naar de EU 373 miljoen ecu. Er dient op te worden gewezen (verg.
verslag van de Commissie - november 1998) dat het percentage van de totale uitvoer naar de EU
sinds het begin van de jaren '90 is teruggelopen ten gunste van de uitvoer naar Oost-Europa.

Van de lidstaten van de EU is het Verenigd Koninkrijk traditioneel de belangrijkste handelspartner
van Cyprus.

Naar Cyprus exporteert de EU voornamelijk machines en transportmaterieel. De EU importeert
vooral voedingsmiddelen, met name groenten, fruit en dranken, alsmede tabak.
De handel tussen Cyprus en de Europese Unie verloopt zonder ernstige problemen.

c) Financiële protocollen

Overeenkomstig de associatieovereenkomst en de drie financiële protocollen heeft de EU Cyprus
financiële steun toegekend ten bedrage van in totaal 136 miljoen ecu, in de vorm van niet terug te
betalen subsidies en EIB-leningen. Een belangrijk deel van de uit hoofde van het derde financieel
protocol aan Cyprus toegekende kredieten is echter niet gebruikt vanwege de problemen in verband
met de verdeling van het eiland. Het vierde financieel protocol, dat loopt van 1996 tot 1998 en tot
31 december1999 verlengd is, voorziet in niet terug te betalen steun ten bedrage van 22 miljoen ecu
en in leningen ten belope van 52 miljoen ecu (totaal: 74 miljoen ecu) is op 30 oktober 1995
ondertekend. Dit protocol is bedoeld voor de gedeeltelijke financiering van projecten en activiteiten
ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling van Cyprus in het perspectief van zijn
toetreding tot de EU en ter ondersteuning van de concrete stappen die worden ondernomen met het
oog op een regeling voor het politieke geschil.
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Cyprus profiteert ook van de regionale en horizontale maatregelen in het kader van het MEDA-
programma, dat een belangrijk aspect vormt van het euro-mediterrane partnerschap dat in november
1995 op de Conferentie van Barcelona is gelanceerd. Samen met 11 andere niet bij de Europese Unie
aangesloten mediterrane landen en met de lidstaten neemt Cyprus deel aan de dialoog over de
politieke en veiligheidsvraagstukken, over de voorgenomen instelling van een euro-mediterrane
vrijhandelszone en over de sociale, culturele en humane aspecten van het partnerschap.

d) Samenwerkingsorganen

- De Associatieraad, die in principe tweemaal per jaar bijeenkomt, beraadt zich uitvoerig over
de door Cyprus gemaakte vorderingen met betrekking tot de aanpassing aan het acquis
communautaire.

- De Gemengde Parlementaire Commissie, die in 1991 is opgericht en is samengesteld uit leden
van het EP (12) en van de Kamer van Afgevaardigden van de Republiek Cyprus (13), komt tweemaal
per jaar bijeen en heeft een verbetering van de interparlementaire dialoog mogelijk gemaakt. Zij komt
in de plaats van de interparlementaire delegaties die daarvóór slechts sporadisch bijeenkwamen.

Zij beraadslaagt regelmatig over de politieke situatie op het eiland, de mensenrechten (met name in
de noordelijke enclave), de betrekkingen tussen de EU en Cyprus, alsook over de stand van de
aanpassing van de diverse beleidssectoren aan het acquis van de Unie. De eerstvolgende vergadering
vindt op 18 en 19 november 1999 plaats te Brussel.

- De politieke dialoog

In aansluiting op de Europese Raad van Rhodos is sedert 1989 een politieke dialoog op gang
gebracht tussen de EU en Cyprus.

Sedert 12 juni 1995 is deze dialoog uitgebreid met ontmoetingen op het niveau van de directeuren
politieke zaken, bijeenkomsten van deskundigen over vraagstukken betreffende de mensenrechten,
ontwapening, veiligheid, de OVSE, terrorisme en de Verenigde Naties.

Tevens vinden regelmatig contacten plaats tussen diplomatieke missies van de Unie en Cyprus in
derde landen.

Volgens Cypriotische bronnen heeft Cyprus zich bij de meeste verklaringen van de EU over
vraagstukken op het gebied van het buitenlands beleid aangesloten (in 1995 voor 88,5% van de
stemmingen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en in 1996 voor 98%).

- Gestructureerde dialoog

Hiermee is in juni 1995 een begin gemaakt en op die basis kon worden vastgesteld in welke sectoren
Cyprus nog inspanningen moet leveren om zich aan het communautaire rechtsstelsel en aan de diverse
beleidsvormen van de Unie aan te passen.
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Op 17 juli 1995 heeft de Raad Algemene Zaken de modaliteiten vastgesteld voor deze dialoog, die
zich tot diverse onderwerpen moet uitstrekken en op diverse niveaus van vertegenwoordiging moet
worden gevoerd:

- via ontmoetingen tussen de staatshoofden en regeringsleiders ter gelegenheid van de Europese
Raden;

- via besprekingen op ministerieel of ander niveau over de sectoren die vallen onder het GBVB,
justitie en binnenlandse zaken, alsmede over onderwerpen van gemeenschappelijk belang.

IV. DE TOETREDINGSAANVRAAG

De op 4 juli 1990 door de Republiek Cyprus ingediende toetredingsaanvraag geldt voor het gehele
eiland. Volgens Agenda 2000 zou het gehele eiland voor toetreding in aanmerking moeten komen en
zouden de vertegenwoordigers van de bevolking van Noord-Cyprus ook bij de
toetredingsonderhandelingen moeten worden betrokken. Het illegaal bezette deel weigert echter te
aanvaarden dat de toetredingsaanvraag namens het gehele eiland zou zijn ingediend. Zijn leider heeft
te kennen gegeven dat, zodra de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie een aanvang
nemen, het eiland in tweeën wordt gedeeld en het noordelijke deel zich bij Turkije zal aansluiten. In
augustus 1997 is door de leider van het noordelijke deel met Turkije een associatieovereenkomst
tussen Noord-Cyprus/Turkije gesloten, die evenwel geen internationale rechtskracht heeft. Volgens
de president van Noord-Cyprus zullen de Turks-Cyprioten slechts aan de onderhandelingen
deelnemen indien de TRNC als entiteit wordt "erkend".

a) Standpunt van de Commissie

Op 30 juni 1993 heeft de Commissie een gunstig advies uitgebracht over de toetredingsmogelijkheden
van Cyprus, onder het beding dat de toetredingsaanvraag opnieuw zal worden onderzocht en de
situatie opnieuw wordt geëvalueerd op 1 januari 1995.

Op 26 januari 1995 heeft de Commissie de resultaten gepresenteerd van het nieuwe onderzoek naar
de toetredingsaanvraag en heeft zij bevestigd dat Cyprus voor toetreding tot de Unie in aanmerking
komt.

In de op 15 juli 1997 ingediende Agenda 2000 bevestigt de Commissie dat de onderhandelingen zes
maanden na de afronding van de IGC zullen beginnen. Wanneer het tot een politiek akkoord zou
komen, zouden de onderhandelingen naar haar mening sneller kunnen worden afgerond. Indien vóór
de begindatum van de onderhandelingen geen vooruitgang in deze zin wordt geboekt, zullen de
onderhandelingen worden gevoerd met de regering van de Republiek Cyprus als enige door het
internationaal recht erkende autoriteit.

Op 17 november 1998 heeft de Commissie het nieuwe verslag over de algemene situatie ingediend
bij de Europese Raad, waar deze tijdens de Top van Cardiff om had verzocht.
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b) Standpunt van het EP - Herhaling

Op 12 juli 1995 heeft het EP een resolutie aangenomen ter ondersteuning van het besluit van de Raad
Algemene Zaken van 6 maart 1995 volgens hetwelk de toetredingsonderhandelingen met Cyprus zes
maanden na de Intergouvernementele Conferentie en onder inachtneming van de daarop bereikte
resultaten zouden beginnen (A4-0156/95). In zijn resolutie van 19 september 1996 heeft het EP dit
standpunt opnieuw bevestigd.

Op 4 december 1997 heeft het EP in zijn resolutie over de mededeling van de Commissie getiteld
"Agenda 2000 - naar een sterkere en grotere Unie", de Raad en de Commissie verzocht alles in het
werk te stellen om tot een vreedzame regeling voor de kwestie-Cyprus te komen conform de
resoluties van de Verenigde Naties; het EP spreekt daarin tevens als zijn mening uit dat de met de
Cypriotische regering te voeren toetredingsonderhandelingen niet moeten worden gekoppeld aan de
oplossing van het geschil en verzoekt de Commissie de twee gemeenschappen op het eiland te
overtuigen van de voordelen van de toetreding tot de Europese Unie en ze beide te betrekken bij het
uitbreidingsproces.

Tevens verzoekt het EP de Commissie en de Raad de voortreffelijke economische en financiële positie
van de Republiek Cyprus te erkennen, waardoor het eiland nu al zou voldoen aan de EMU-criteria,
hetgeen ook bevorderlijk zou zijn voor de toetredingsonderhandelingen, die in geen geval afhankelijk
mogen worden gesteld van de stand van de betrekkingen met Turkije en op korte termijn moeten
worden afgerond.

In de vergaderperiode van april 1999 heeft het EP het verslag-Bertens (PE 229.878/def.) aangenomen
dat handelt over het Cyprus-verslag van de Commissie van november 1998. Het Parlement toont zich
verheugd over de vorderingen die door Cyprus zijn gemaakt bij de overname van het acquis
communautaire en herhaalt zijn standpunt dat de toetreding niet afhankelijk mag worden gesteld van
het vredesproces.

Op 17 februari 2000 heeft het Europees Parlement de resolutie aangenomen (Brok) inzake het
voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van acties in het kader
van de pretoetredingsstrategie voor Cyprus en Malta (zie hieronder).

Het Europees Parlement en met name de delegatie hiervan in het GPC Cyprus/EP had dan ook
dikwijls het feit bekritiseerd dat Cyprus in tegenstelling tot andere kandidaat-landen niet profiteerde
van financiële steun voor pretoetreding.

c) Standpunt van de Raad

Op 6 maart 1995 heeft de Raad Algemene Zaken in een "pakketbesluit", dat o.a. een douaneakkoord
met Turkije omvat, aangegeven dat de toetredingsonderhandelingen met Cyprus zes maanden na de
beëindiging van de IGC-werkzaamheden en onder inachtneming van de resultaten daarvan zullen
beginnen.

De Raad heeft dit standpunt diverse malen herhaald.
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Het voorzitterschap van de Raad heeft reeds in juli 1997 bevestigd dat de
toetredingsonderhandelingen met Cyprus begin 1998 een aanvang zouden nemen en heeft
onderstreept dat er geen koppeling wordt aangebracht tussen deze onderhandelingen en de in de
Cyprus-kwestie te sluiten vredesregeling.

Op 12-13 december 1997 heeft de Europese Raad van Luxemburg besloten dat het uitbreidingsproces
op 30 maart 1998 een aanvang zal nemen met de bijeenkomst in Brussel van de ministers van
Buitenlandse Zaken van de 15 lidstaten van de Europese Unie, de 10 Midden- en Oost-Europese
kandidaat-lidstaten en Cyprus en dat bij die gelegenheid een uniforme kaderregeling voor alle
kandidaat-lidstaten zal worden vastgesteld.

De Raad heeft besloten een Europese conferentie te organiseren waaraan wordt deelgenomen door
de lidstaten van de Europese Unie en de Europese landen die toetredingskandidaat zijn en die de
interne en externe waarden en doelstellingen van de Europese Unie onderschrijven (12 maart 1998).

De toetredingsonderhandelingen zijn voor alle kandidaat-lidstaten op 30 maart officieel geopend.

Op 31 maart 1998 is een bilaterale intergouvernementele conferentie georganiseerd om een begin te
maken met de onderhandelingen met Cyprus over de voorwaarden voor toetreding tot de Unie en
over de verdragsaanpassingen die deze toetreding met zich meebrengt. Deze onderhandelingen zullen
worden gevoerd binnen het algemene onderhandelingskader waarvan de Raad op 8 december 1997
kennis heeft genomen.

De toetreding van Cyprus dient aan alle gemeenschappen ten goede te komen en bij te dragen tot de
vrede en verzoening op het eiland. De toetredingsonderhandelingen zullen op een positieve manier
bijdragen tot het vinden van een politieke oplossing voor de Cyprus-kwestie d.m.v. onder auspiciën
van de Verenigde Naties te voeren onderhandelingen die gericht moeten zijn op de totstandbrenging
van een bicommunautaire en bizonale federatie. In dit verband verlangt de Europese Raad dat het
voornemen van de regering van Cyprus om ook vertegenwoordigers van de Turks-Cypriotische
gemeenschap in de delegatie voor de toetredingsonderhandelingen op te nemen, daadwerkelijk
gestalte krijgt. Met het oog hierop zullen het voorzitterschap en de Commissie de nodige contacten
tot stand brengen.

De Europese instellingen betreurden de weigering van de heer Denktash om in te gaan op het op de
dag na zijn herverkiezing door de heer Clerides gedane aanbod om in de Cypriotische
onderhandelingsdelegatie een vertegenwoordiger van de Turks-Cypriotische gemeenschap op te
nemen. Het betrokken aanbod blijft evenwel gelden. Het feit dat er op dit moment niet op in wordt
gegaan zou geen invloed mogen hebben op het onderhandelingsproces dat alleen met de Republiek
Cyprus op gang is gebracht.

Zoals de Cypriotische autoriteiten hebben gemeld, is het noordelijke deel van het eiland op de hoogte
gehouden van de ontwikkeling van de onderhandelingen, dankzij de speciale Internetsite
“Onderhandelingen” van de regering van de Republiek Cyprus.
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d) Overige adviezen

- Economisch en Sociaal Comité: advies van 29 oktober 1997.

Met betrekking tot Cyprus acht het Comité het noodzakelijk dat gunstiger voorwaarden
worden geschapen om een akkoord te bereiken met het oog op een vreedzame integratie van
het gehele eiland in de Europese Unie.

e) Standpunt van de lidstaten

Sommige lidstaten hebben bezwaar aangetekend tegen toetreding van Cyprus in het geval van een
status-quo (d.w.z. zolang er sprake is van een splitsing). Op de Top van Edinburgh na de Europese
Conferentie van 12 maart hebben de lidstaten er evenwel mee ingestemd de
toetredingsonderhandelingen los te zien van een oplossing van de kwestie-Cyprus. Op de
Europese Top van Cardiff (juni 1998) maakte Frankrijk van de gelegenheid gebruik om nogmaals
uiting te geven aan zijn bezwaren. De conclusies van de Raad bevestigden echter het eerder
ingenomen standpunt, te weten dat er geen extra voorwaarde zal worden gesteld aan de toetreding.

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 5 oktober 1998 te Luxemburg werd besloten dat de technische
toetredingsonderhandelingen over bepaalde onderwerpen met de eerste groep kandidaat-lidstaten op
10 november zouden aanvangen. De Raad heeft tevens opnieuw het beginsel bevestigd dat  de
vorderingen in de richting van de toetreding tot de EU en van een "rechtvaardige en leefbare"
oplossing voor het Cypriotische probleem elkaar wederzijds zouden versterken en dat de toetreding
zou bijdragen aan de terugkeer van vrede en verzoening op het eiland.

Op 9 november 1998 hebben vier lidstaten (Frankrijk, Italië, Duitsland en Nederland) opnieuw
bezwaar aangetekend tegen toetreding van Cyprus zolang de tweedeling voortduurt. Dit standpunt
wordt bekritiseerd in het bovengenoemde verslag van het Europees Parlement (PE 229.878), dat in
april 1999 is aangenomen.

De Europese Raad van Helsinki (11 december 1999) heeft formeel verklaard dat de toetreding van
Cyprus tot de EU geen voorwaarde was voor een politieke regeling.

f) Standpunt van Cyprus

- Zie de verklaring van minister van Buitenlandse Zaken Kasoulides d.d. 17 juli 1997: Cyprus
streeft naar hereniging en verzoening van alle Cyprioten, zo mogelijk nog vóór de toetreding.
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V. DE PRETOETREDINGSSTRATEGIE

a) Op 12-13 december 1997 heeft de Raad besloten tot het voeren van een bijzondere
pretoetredingsstrategie voor Cyprus op basis van:

- deelname aan een aantal gerichte acties, inzonderheid met betrekking tot de versterking van
de bestuurlijke en justitiële capaciteit en op het gebied van justitie en binnenlandse zaken;

- deelname aan sommige programma's en communautaire organen (naar het voorbeeld van de
bij de andere kandidaat-lidstaten gevolgde benadering) zoals Leonardo, Socrates, Jongeren
voor Europa, Ariane, Raphaël, Kaleidoscoop;

- gebruikmaking van de technische assistentie van het TAIEX (Technical Assistance
Information Exchange Office).

In tegenstelling tot de Midden- en Oost-Europese landen heeft Cyprus geen behoefte aan een in het
kader van PHARE gefinancierd partnerschap voor de toetreding. Wél moet Cyprus samen met de
andere MOEL-landen in het kader van de strategie voor de toetreding zijn medewerking verlenen op
de volgende punten:

* het verwerven van een beter inzicht in de werking en de instellingen van de Europese Unie;
* de communautaire programma's;
* de technische steun voor de overname van het acquis communautaire.

Deze activiteiten kunnen eventueel worden gefinancierd in het kader van het vierde financieel
protocol dat tot eind 1999 is verlengd. Met dit protocol is 74 miljoen ecu gemoeid, t.w. 50 miljoen
ecu in de vorm van EIB-leningen, 22 miljoen ecu aan niet terug te betalen steun en 2 miljoen ecu
risicokapitaal. Van de 22 miljoen ecu niet terug te betalen steun wordt 5 miljoen ecu uitgetrokken
voor de voorbereiding van Cyprus op de toetreding (behoefte aan technische bijstand, aanpassing aan
de Gemeenschapswetgeving, deelneming aan communautaire programma's, enz.).

Van de resterende 17 miljoen ecu is 5 miljoen ecu bestemd voor de uitvoering van bicommunautaire
projecten en 12 miljoen ecu voor de politieke regeling. In verband met de obstakels die Noord-Cyprus
opwerpt konden deze middelen niet worden aangewend. Een deel van dit bedrag zou kunnen worden
herbestemd om de strategie voor de toetreding te versterken.

De Cypriotische regering heeft de Europese Commissie op de hoogte gebracht van haar initiatief het
wezenlijke van het acquis communautaire, ten behoeve van de Turks-Cyprioten, in het Turks te laten
vertalen, en wel met kredieten uit het vierde financieel protocol.
Toch moet er nu snel een oplossing gevonden worden voor het probleem van de financiële hulp aan
Cyprus. Dit probleem is al meerder malen ter sprake gebracht - met name in het kader van de
Gemengde Parlementaire Commissie. De Commissie heeft toegezegd de kwestie te zullen bestuderen.
Het tot voor kort nog zeer welvarende Cyprus begint namelijk te maken te krijgen met enkele
economische problemen.

In dit verband heeft Cyprus gevraagd na te gaan of het land kan worden opgenomen op de lijst van
landen welke voor steun uit de structuurfondsen en voor landbouwsteun in aanmerking komen.
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Begin september 1998 heeft het Europees Parlement zich uitgesproken vóór deelneming van Cyprus
aan MEDIA II, een communautair programma voor een gemeenschappelijk beleid op audiovisueel
gebied. De harmonisatie van de Cypriotische wetgeving met het acquis communautaire inzake de
audiovisuele middelen is bijna geheel voltooid. In het bijzonder heeft Cyprus de richtlijn "Televisie
zonder grenzen" volledig in zijn rechtsorde overgenomen.

Cyprus zou binnenkort bovendien van de volgende programma’s moeten genieten:

- derde meerjarenprogramma voor het MKB;
- Karolus, uitwisselingsprogramma voor nationale ambtenaren om een betere toepassing van

het acquis mogelijk te maken;
- Fiscalis, samenwerkingsprogramma voor de belastingadministraties;
- programma’s op het gebied van volksgezondheid, energiebesparing, cultuur, justitie

(deelneming wordt overwogen).

In mei jongstleden heeft Cyprus getekend voor deelneming aan het vijfde kaderprogramma onderzoek
en technologische ontwikkeling. Sinds mei is het ook volwaardig lid van COST (Europese
samenwerking op het gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek).

b) "Screening" en onderhandelingen

Voor de landen van de groep 5+1 (Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slovenië, Estland en
Cyprus) is de screening in april 1998 begonnen. Het gaat om een toetsing van de situatie in een aantal
sectoren in de kandidaat-lidstaten aan het "acquis communautaire". De gemakkelijkste dossiers zijn
het eerst onder de loep genomen. In totaal moeten er tegen eind 1999 31 sectoren gescreend zijn.

Zoals reeds hierboven vermeld, is op de Raad Algemene Zaken (5 oktober 1998-Luxemburg)
besloten de technische onderhandelingen te openen voor de dossiers die al gescreend zijn.

Van de 15 gescreende hoofdstukken zijn er momenteel 10 afgerond. Over deze hoofdstukken zijn
geen bijkomende onderhandelingen meer nodig; het gaat om onderzoek en wetenschap, onderwijs
en opleiding, cultuur, MKB, vennootschapsrecht, consumentenbescherming en volksgezondheid, de
douane-unie, externe handelsbetrekkingen, alsmede telecommunicatie (waarvoor Cyprus niet meer
om een overgangsperiode verzoekt).

Een delegatie van de Europese Commissie onder leiding van de onderhandelaar Leopold Maurer is
eind juni naar Cyprus gereisd. Tijdens de ontmoeting met de Cypriotische onderhandelaar George
Vassiliou werd speciale aandacht besteed aan de door Cyprus gedane inspanningen, maar ook aan
de sectoren waar er nog verbeteringen nodig zijn. Daarbij werd de klemtoon vooral gelegd op
belastingkwesties en de liberalisering van het financieel stelsel wat betreft het vrije kapitaalverkeer
en de Economische en Monetaire Unie. De delegatie van de Commissie onderstreepte dat Cyprus zijn
rentevoetplafond moet afschaffen. De Cypriotische delegatie zei dat er voor het eind van het jaar een
politiek besluit over deze kwestie moet vallen. Het systeem zal zeker worden afgeschaft, alleen staat
nog niet vast wanneer.

Tijdens de Intergouvernementele Conferentie die van 30 september tot 4 november te Brussel
plaatsvond, moest er over 8 nieuwe hoofdstukken worden onderhandeld: de Economische en
Monetaire Unie; vrij kapitaalverkeer; sociaal beleid en werkgelegenheid; energie; vrij verkeer van
diensten; vervoer; milieu, belastingbeleid.
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De Ministeries van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie en deze van de 5+1 komen op 7
december in Brussel bijeen voor een onderhandelingsronde onder het Finse voorzitterschap.

Het Finse voorzitterschap heeft zich als doel gesteld tijdens deze bijeenkomst zo veel mogelijk
hoofdstukken af te sluiten.
Ondertussen is de screening door de Task Force Uitbreiding en de 5+1 van de 31 hoofdstukken zo
goed als voltooid.

De screening van het GLB (financieel reglement, marktordeningen, plattelandsontwikkeling) zou in
november moeten worden afgerond. De onderhandelingen over dit hoofdstuk zouden pas midden
2000 echt van start gaan. (De landbouwsector vertegenwoordigt voor Cyprus slechts 4% van zijn
BNP)

* * *

c) Verslagen van de Commissie over de vorderingen van Cyprus op de weg naar
toetreding

Zoals op de Europese Raad van Luxemburg is beslist, zal de Commissie de Raad regelmatig verslagen
voorleggen over de vorderingen van elk van de kandidaat-landen op de weg naar toetreding in het
licht van de politieke en economische toetredingscriteria, en met name over het tempo waarin het
acquis van de Unie wordt overgenomen.

In haar eerste verslag van november 1998 wees de Commissie erop dat dit verslag in het algemeen
geen betrekking had op het hele eiland, omdat het noordelijke deel weigerde deel te nemen aan de
onderhandelingen. Het was evenwel een zeer positief verslag wat betreft de aanpassing van de
Cypriotische wetgeving aan het acquis communautaire, vooral met betrekking tot de douane-unie.
De Commissie gaf aan in welke sectoren nog de nodige inspanningen moesten worden verricht, met
name: offshore activiteiten, financiële sector, zeevervoer, telecommunicatie en justitie en binnenlandse
zaken. In dezelfde sectoren moest overigens ook de bestuurlijke capaciteit van Cyprus worden
versterkt.

In haar tweede verslag, van 13 oktober 1999, stelt de Commissie uiteraard vast dat Cyprus de criteria
van Kopenhagen vervult en een markteconomie is, maar uit zij ook kritiek omdat er sinds het vorige
verslag weinig vooruitgang is geboekt met betrekking tot de aanpassing aan de interne markt, met
name in de sector van de standaardisatie. Er zijn nog vorderingen vereist op het gebied van de
liberalisering van het kapitaalverkeer, het milieu, veterinaire controles, immigratie- en asielbeleid. De
administratieve capaciteit moet nog worden versterkt in de sector van het zeevervoer.

d) Hulp bij pretoetreding

Op 17 februari 2000 heeft het Europees Parlement de resolutie aangenomen inzake het voorstel voor
een verordening van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van acties in het kader van de
pretoetredingsstrategie voor Cyprus (en Malta). Het EP is van mening dat de som van 95 miljoen
euro die aan de tenuitvoerlegging van deze verordening wordt toegewezen, ontoereikend is.
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Deze verordening maakt het echter mogelijk te komen tot een zekere gelijke behandeling van
Cyprus/Malta en de andere kandidaat-landen (gezien het feit dat ook de financiële protocollen voor
deze twee landen eind december 1999 waren afgelopen).

Dit belemmert Cyprus (en Malta) natuurlijk niet om deel te nemen aan de MEDA-faciliteit
overeenkomstig de reeds voorziene modaliteiten.

VI. CYPRUS EN DE IGC

De twaalf kandidaat-landen die reeds onderhandelen over hun toetreding tot de Europese Unie
hebben het Portugese voorzitterschap ervan op de hoogte gesteld dat ze wat betreft de
intergouvernementele conferentie (IGC):

allemaal voorstander zijn van een snelle afronding van de IGC, d.w.z. vóór het einde van dit jaar, om
te voorkomen dat het uitbreidingsproces als zodanig wordt vertraagd. Om die reden zijn bijna al deze
landen van mening dat de agenda van de IGC beperkt moet blijven tot de drie “resterende punten van
Amsterdam” (omvang en samenstelling van de Commissie, verdeling van de stemmen in de Raad,
uitbreiding van de stemming bij gekwalificeerde meerderheid);

verzoeken dat iedere lidstaat in de toekomst het recht heeft een Commissaris aan te wijzen;

erkennen dat er behoefte is aan herstructurering van de verdeling van stemmen van de lidstaten in de
Raad, maar dringen aan op het belang van de handhaving van een evenwicht tussen “grote” en
“kleine” landen en bescherming van de belangen van “kleine” landen (hieronder vallen alle kandidaat-
landen, uitgezonderd Polen en Roemenië);

zijn vóór uitbreiding van stemming bij gekwalificeerde meerderheid, behalve ingeval van
constitutionele vraagstukken en enkele andere nader te bepalen kwesties;

wensen tijdens de onderhandelingen zeer goed te worden geïnformeerd en geraadpleegd  .

Cyprus is van mening dat het concept van flexibiliteit, variabele geometrie of “Europa à la carte”
“zeer voorzichtig” moet worden benaderd vanwege het risico op verslapping van het EU-beleid. De
institutionele hervormingen moeten beogen het vermogen tot besluitvorming van de EU in stand te
houden, maar niet ten koste van het unieke karakter van de Unie, geeft de Cypriotische regering aan.
De Cypriotische regering dringt tevens aan op de noodzaak van duidelijke afbakening van de besluiten
die op Europees niveau moeten worden genomen, alsmede van de besluiten die overeenkomstig het
subsidiariteitsbeginsel op nationaal of lokaal niveau moeten worden genomen (bron: Agence Europe
28.02.2000).

*   *   *
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Gelieve voor aanvullende informatie contact op te nemen met:

Europees Parlement, DG IV, Luxemburg
Afdeling internationale en institutionele zaken
tel. (352) 4300 22908 / fax (352) 4300 27722 / e-mail: mcharriot@europarl.eu.int

_____________
Bronnen: Agence Europe,

Regering van Cyprus "L'Economie chypriote" - augustus 1998
Le Monde; Officiële doc. (Commissie-Raad-Parlement)
Oxford Analytica
http://www.cyprus.eu.org.cy/eng
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Bijlage 1

The Cypriot Government

Minister of Foreign Affairs Mr Ioannis Kasoulides
Minister of Finance Mr Christodoulos Christodoulou
Minister of the Interior Mr Dinos Michaelides
Minister of Defence Mr Yiannakis Omirou
Minister of Education and Culture Mr Lykourgos Kappas
Minister of Communications and Works Mr Leontios Ierodiaconou
Minister of Commerce, Industry and Tourism Mr Nicos Rolandis
Minister of Agriculture, Natural Resources
and the Environment Mr Costas Tnemistocleous
Minister of Labour and Social Insurance Mr Andreas Moushouttas
Minister of Justice and Public Order Mr Nicos Koshis
Minister of Health Mr Christos Solomis
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Bijlage 2
Tabel 8.1: Macro-economische sleutelindicatoren - Directie begroting. Cyprus

1996 1997 1998
voorl.

1999
vooruitz.

2000
vooruitz.

BBP in lopende prijzen, mlj. CYP 4.135 4.337 4.638 4.925 5.204
BBP per hoofd v.d. bevolk., CYP 6.380 6.627 7.023 7.392 7.748
BBP per hoofd v.d. bevolk., US $ 13.657 12.874 13.563 13.453 13.946
Groei BBP in constante prijzen 1,9 2,5 5,0 4,5 3,9
Werkloosheidspercentage 3,1 3,4 3,4 3,5 3,4
% loonsverhoging, nominaal 6,1 6,8 5,2 3,8 3,9
% loonsverhoging, reëel 3,1 3,1 2,9 2,3 2,2
%verhoging reële productiviteit 0,9 2,8 3,7 3,3 2,9
Binnenlandse besparingen als % v. BBP 20,9 19,3 17,2 19,0 18,8
Inflatie 3,0 3,6 2,2 1,5 1,7
Balans lopende rekening, mlj. (220,6) (170,0) 314,3) (195,6) (200,9)
Lopende rek./t excl. militaire uitg., mlj. (117,6) (74,4) (301,6) (129,6) (93,9)
Lopende rek./t excl. militaire uitg. en
vliegt., mlj.

(117,6) (74,4) (301,6) (129,6) (93,9)

Lopende rek. % BBP (5,3) (3,9) (6,8) (4,0) (3,9)
Lopende rek. excl militaire uitg. % GDP (2,8) (1,7) (6,5) (2,6) (1,8)
Deviezenreserves, CYP mlj. 2.249,7 2.607,6 2.315,7 2.758,0 3.148,0
Buitenlandse schuld (totaal), CYP mlj. 889,0 1.080,1 1.292,0 1.431,5 1.615,6
Buitenlandse schuld (totaal) als % van
BBP

21,5 24,9 27,9 29,1 31,0

Betalingscapaciteit renten en aflossingen
in vreemde valuta

9,4 7,8 7,7 6,0 7,7

Belastingtekort in mlj. (142,1) (231,2) (257,6) (275,8) (357,4)
Belastingtekort als % van BBP (3,4) (5,3) (5,6) (5,6) (6,9)
Belastinginkomsten als % van BBP 25,6 24,7 25,4 25,2 25,5
Overheidsbesparingen, CYP mlj. 5 (68) (81) (86) (160)
Totale overheidsschuld alles incl., mlj. 3.510 3.982 4.430 4.893 5.545
Binnenlands, mlj. 3.102 3.462 3.760 4.040 4.498
Buitenlands, mlj. 408 520 670 653 1.046
Overheidsschuld excl intragouv., mlj. 2.199 2.498 2.791 3.052 3.487
Totale overheidsschuld alles incl. / BBP 84,9 91,8 95,5 99,4 106,5
Binnenlands / BBP 75,0 79,8 81,1 82,0 86,4
Buitenlands / BBP 9,9 12,0 14,4 17,3 20,1
Overheidsschuld excl intragouvernement.
/ BBP

53,2 57,6 60,2 62,0 67,0


