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INLEIDING

Zwitserland heeft de afgelopen jaar een dubbelzinnige evolutie gekend: enerzijds is er de indiening
van een aanvraag tot toetreding tot de Europese Unie, en daarna de weigering om toe te treden tot
de Europese Economische Ruimte (referendum van 6.12.1992); anderzijds werd sedert eind 1994
gestart met een proces van sectorale onderhandelingen met de Europese Unie. De laatste
ontwikkelingen doen de balans overhellen naar de kant van een heropleving van de aanvraag tot
toetreding tot de Europese Unie.

I. DE POLITIEKE SITUATIE IN ZWITSERLAND

Zwitserland is een Confederatie, die in 1291 gesticht is en waarvan de hoofdstad Bern is.
Met twintig kantons en zes halfkantons is de Helvetische Confederatie een federale republiek waarin
verschillende taalgemeenschappen samenleven.
Duits, Frans, Italiaans en Romaans, die respectievelijk gesproken worden door 73, 20, 4 en 0,6% van
de bevolking, zijn de vier nationale talen, maar alleen de eerste drie staan in de grondwet vermeld
als officiële talen.

A. De grondslag van het politiek stelsel in Zwitserland

1. De grondwet en het juridisch systeem

- De Zwitserse grondwet werd in 1848 aangenomen. Zij werd in 1874 gewijzigd, en later nogmaals
in 1978 om de oprichting mogelijk te maken van het Jura-kanton met een Franssprekende
meerderheid, dat zich na dertig jaar separatisme van het kanton Bern afscheidde. Op dit ogenblik
wordt een voorstel voor herziening van de grondwet bestudeerd, dat betrekking heeft op het
volksrecht (referendum) en de federale rechtsorde.

- Sedert 1912 heeft Zwitserland een algemeen burgerlijk wetboek: in 1942 werd het strafrecht
eengemaakt.
De verschillende kantons verkiezen nog altijd hun eigen rechters en hebben soms verschillende
stelsels voor de rechtsgang. Indien men de militaire gerechtshoven buiten beschouwing laat is het
Federaal gerechtshof van Zwitserland, dat in Lausanne zetelt, de enige federale rechterlijke macht.
Dat gerechtshof bestaat uit dertig rechters, waarvan vijftien hulprechters, en vijftien tijdelijke
hulprechters, die door het federaal parlement worden verkozen voor een periode van zes jaar.
Het federaal gerechtshof is de hoogste beroepsinstantie voor heel Zwitserland. In het geval van
betwistingen tussen de kantons of tussen een kanton en de Confederatie, treedt het federaal
gerechtshof op als Hof van Justitie van de Staat.

2. De basisbeginselen van het politieke stelsel in Zwitserland

De grenzen van Zwitserland worden gewaarborgd door een verdrag van 1815, dat eveneens de
permanente neutraliteit van het land vastlegt.

Overeenkomstig dat neutraliteitsbeginsel vermijdt Zwitserland elke vorm van militaire alliantie;
volgens veel burgers sluit dat beginsel ook lidmaatschap uit van de meeste internationale
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organisaties, en dus ook van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Wereldbank en het
Internationaal Muntfonds.

Toch was Zwitserland in 1960 stichtend lid van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA); in 1963
trad het land toe tot de Raad van Europa en tot bepaalde niet-politieke gespecialiseerde instellingen
van de Verenigde Naties.
In 1986 heeft de Zwitserse bevolking zich met 75% uitgesproken tegen de toetreding van het land
tot de Organisatie van de Verenigde Naties. Daarom heeft Zwitserland op dit ogenblik het statuut
van permanent waarnemer bij de VN.

B. HET POLITIEK STELSEL IN ZWITSERLAND

1. Werking

1.1 Wetgevende en uitvoerende macht

De wetgevende macht berust bij het Bondsparlement (2 kamers): de Statenraad, waarin zesenveertig
vertegenwoordigers van de kantons zitting hebben (2 per kanton en 1 per halfkanton), die voor twee
of vier jaar worden verkozen, en de Nationale Raad, die tweehonderd leden telt, die voor vier jaar
worden verkozen tijdens algemene verkiezingen op basis van een evenredig kiesstelsel.
De onderwerpen die behoren tot de bevoegdheid van het Bondsparlement (bondswetten,
bondsbesluiten, behandeling van de verslagen van de Bondsraad) worden meestal door beide Raden
gescheiden behandeld.
Een aantal besluiten (verkiezingen, gratierecht) worden genomen door de kamers van het
Bondsparlement. Het parlement heeft bovendien financiële bevoegdheden, een initiatiefrecht,
alsmede verkiezings- en controlebevoegdheden.

De uitvoerende macht berust zowel bij de Kanselarij als bij de Bondsraad, die bestaat uit zeven leden
die voor vier jaar worden verkozen door het Bondsparlement.
Dat parlement verkiest ook een lid van deze Raad tot voorzitter van de Bond (staatshoofd) voor een
periode van één jaar.
De voorzitter, die "primus inter pares" is, leidt de vergaderingen van de Bondsraad en bekleedt een
aantal representatieve functies.
In het kader van de jaarlijkse toerbeurt wordt het voorzitterschap beurtelings door de voorzitter en
de ondervoorzitter waargenomen; vanaf 1 januari 1999 is mevrouw Ruth DREIFUSS tot voorzitter
gekozen.

1.2 De partijen

Vier partijen gelden als pijlers van het Zwitserse partijsysteem: de Christen-democratische Partij
(CVP), de Liberaal-democratische Partij (FDP), de Sociaal-democratische Partij (SPS) en de
Zwitserse Volkspartij (SVP). Sinds 1959 komen de leden van de regering uit die vier partijen,
volgens een verdeelsleutel waarbij zij respectievelijk 2, 2, 2 en 1 post toegewezen krijgen. Naast dat
partijcriterium wordt eveneens rekening gehouden met de afkomst uit een van de grote kantons (Bern
en Zürich) en met de taalgebieden.
Na de laatste verkiezingen van 22 oktober 1995 beschikt de coalitie ook over meer dan 80% van de
zetels in de Nationale Raad (het Lagerhuis van het Bondsparlement), en nog een nog grotere
meerderheid in de Statenraad (Hogerhuis). De liberalen en de christen-democraten hebben een aantal
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stemmen verloren, terwijl de sociaal-democraten nu een paar bijkomende zetels in het parlement
hebben veroverd.
De Zwitserse Volkspartij heeft ook een paar zetels bijgewonnen, terwijl de Groenen, die sedert 1983
in het parlement vertegenwoordigd zijn, zetels hebben verloren.

Ook al wordt de positie van de regeringscoalitie sinds bijna dertig jaar niet bedreigd, toch beginnen
de kleinere partijen enige invloed te krijgen (vooral op regionaal niveau).
Sinds 1983 zijn de Groenen in de Nationale Raad vertegenwoordigd; bij de verkiezingen van 1991
veroverden zij veertien zetels in het parlement; dat was hun grootste succes.
Samen met de werkloosheid, de hervorming van de welvaartsstaat, de sanering van de
overheidsfinanciën en het vreemdelingen- en immigratiebeleid, was het vraagstuk van de Europese
integratie een centraal thema in de verkiezingscampagne.

1.3 Invloed van de gemeenten en rechtstreekse democratie

Hoewel het federaal beleid onder de verantwoordelijkheid van de federale regering (de Bondsraad)
valt, hebben de autonome kantons zeer vele bevoegdheden.
De Zwitserse burger hangt af van drie juridische niveau's: de gemeente, het kanton en de Federatie.
Rechtstreekse deelname is een fundamenteel onderdeel van het gemeentebestuur.
Alle volwassen burgers hebben het recht om deel te nemen aan gemeentevergaderingen en aan
volksstemmingen waarmee zij zich over gemeentelijke aangelegenheden kunnen uitspreken.

In vijf kantons (Glarus, Appenzell, buiten-Rhodes, binnen-Rhodes, Obwald en Nidwald) blijft de
"landesgemeinde" bestaan, een soort van vergadering van kiesgerechtigde burgers op een plein in
de stad waarop besluiten bij handopsteking worden genomen.

De gemeenten verschillen aanzienlijk van omvang - van de kleinste met minder dan twintig inwoners
tot de grootste, Zürich, met driehonderdvijftigduizend inwoners.

In Zwitserland is het referendum een vast onderdeel van de democratie: volksstemmingen, die
kunnen plaatsvinden op het niveau van de gemeente, het kanton of de Federatie, bieden de publieke
opinie de gelegenheid om rechtstreeks deel te nemen aan het politieke besluitvormingsproces. Voor
elke wijziging van de grondwet vindt een verplicht referendum plaats: voor goedkeuring is een
meerderheid van het aantal stemmen en van de kantons nodig. Voor gewone wetten en besluiten kan
op verzoek van 50.000 burgers een facultatief referendum georganiseerd worden. Bovendien
beschikken de burgers over een initiatiefrecht waardoor ze voorstellen voor een gehele of
gedeeltelijke herziening van de grondwet kunnen indienen: voor een dergelijk initiatief zijn 100.000
handtekeningen noodzakelijk.

2. Het politieke leven

- Huidige regering/verkiezingen
Op 22 oktober 1995 vonden in Zwitserland parlementsverkiezingen (Nationale Raad) plaats.
Eens temeer slaagde de regeringscoalitie van sociaal-democraten, christen-democraten, de Zwitserse
Volkspartij en de FDP (de Liberaal-democratische Partij), die sedert 1959 aan de macht is, erin een
ruime meerderheid te krijgen. De volgende verkiezingen hebben plaats in oktober 1999.

Vandaag de dag leven er in Zwitserland meer dan zeven miljoen inwoners en tegen 2020 zou de kaap
van 7.500.000 inwoners ruim overschreden moeten zijn. Daardoor zullen voor het eerst in de
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geschiedenis van het land de jongeren beneden de vijftien jaar in de minderheid zijn tegenover de
ouderen.

II. DE ECONOMISCHE SITUATIE VAN ZWITSERLAND

Het economische basisprofiel van Zwitserland wordt weerspiegeld in het aandeel van elke sector van
de economie in het BNP:

- diensten: 65,3%
- industrie: 25,1%
- bouwnijverheid: 7%
- landbouw: 2,6%

1. De periode van economische stagnatie

Een restrictief monetair klimaat, een beleid van sanering van de begroting en ingrijpende
herstructureringen zijn de voornaamste oorzaken van de stagnatie van de Zwitserse economische
activiteit gedurende zes opeenvolgende jaren (van 1990 tot 1996). Het BBP, dat in 1994 en 1995 nog
een stijging kende (resp. met 0,5% en 0,6%), gaf in 1996 geen enkele stijging meer te zien.

Ondanks de verzwakking van de Zwitserse frank sinds de zomer van 1996 kon voor dat jaar geen
enkel reëel positief effect op de economische resultaten van Zwitserland opgetekend worden.
Het reële betalingssaldo is niet in staat gebleken bij te dragen tot de expansie van de productie omdat
in 1996 de groei van de exportmarkten van Zwitserland vertraagd is.
De binnenlandse vraag bleef afgeremd worden door de op alle bestuursniveau's opgelegde
uitgavenbeperkingen, die als doel hadden de begrotingstekorten te reduceren, en door het gebrek aan
dynamiek van de gezinsconsumptie.
Aangezien de reële lonen en de werkgelegenheid min of meer ongewijzigd bleven, gingen de reële
besteedbare inkomens van de huishoudens in 1996 achteruit, terwijl de niet-looninkomens een daling
vertoonden en de inkomensbelastingen en de bijdragen voor de sociale zekerheid - en met name voor
de ziekteverzekering - pijlsnel stegen. De inflatie bedroeg in 1996 0,8%.
Door de tijdens de periode van grote expansie aan het eind van de jaren 1980 opgebouwde
overcapaciteit zijn de investeringen in de bouwsector nog verder gedaald.
De aanhoudende dynamiek van de investeringen in machines en uitrusting heeft nauwelijks
bijgedragen tot de groei van de binnenlandse productie, aangezien die uitrusting voor het grootste
deel wordt ingevoerd.
Het lopend buitenlands overschot bleef in 1996 schommelen rond de 7% van het BBP:
de uitvoer van goederen is in volume gestegen als gevolg van een tegemoetkoming van de
uitvoerders op de prijzen: +6% in 1997.

Parallel met de daling van de productie is in 1996 ook de situatie van de arbeidsmarkt verslechterd:
na een kleine tijdelijke verbetering in 1995 is het werkloosheidscijfer nu gemiddeld 4,7% van de
beroepsbevolking.
Dank zij met name de stabiele wisselkoers van de Zwitserse frank en een zekere loonmatiging is het
vanaf 1994 mogelijk gebleken de stijging van de prijzen en de lonen erg beperkt te houden.

2. Nieuwe groei
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Na zeven jaar van stagnatie is de Zwitserse economie vanaf 1997 opnieuw beginnen groeien.
In 1997 is het BBP met 1,7% gestegen en in 1998 met 2,2%. De begroting 1999 werd opgesteld in
het vooruitzicht van een groei van 2%, die later naar beneden is herzien tot 1,5%; volgens de
Economist Intelligence Unit zal het groeicijfer 1,3% bedragen.

Het inflatieniveau bedroeg 0,5% in 1997 en 0,1% in 1998.

Het werkloosheidsniveau is opgeklommen tot 5% in 1997; in 1998 is het gedaald tot 3,4%.

Vanaf 1997 is de uitvoer beginnen stijgen; in 1998 is zij met 8% gestegen. De lopende rekening van
de betalingsbalans vertoonde een recordoverschot van 21,2 miljard dollar in 1997, tegen 18,4 miljard
in 1998. De uitvoer heeft immers kunnen profiteren van de economische heropleving in de
Verenigde Staten en in Duitsland. Hierbij dient te worden aangestipt dat de Europese Unie 66% van
de Zwitserse uitvoer vertegenwoordigt. Rekening houdend met het feit dat de handel drie vierden
van het BBP vertegenwoordigt hangt de groei uiteraard zeer sterk af van de uitvoermogelijkheden.
De daling van het overschot op de lopende balans in 1998 is het gevolg van de Aziatische crisis en
van de overwaardering van de Zwitserse frank, waarbij de "Aziatische factor" marginaal blijft,
aangezien de uitvoer naar Japan en naar de landen van Zuid-Oost-Azië respectievelijk slechts 4,1%
en 3,7% vertegenwoordigt.

Het monetair beleid van Zwitserland is gebaseerd gebleven op de wil om een overwaardering van
de Zwitserse frank te vermijden. Daartoe is de Zwitserse nationale bank lage rentevoeten blijven
aanhouden. Sedert september 1996 wordt de discontovoet op 1% gehouden. In het recente verleden
is de Zwitserse frank stabiel gebleven tegenover de dollar, maar heeft hij tegenover de Duitse mark
een overwaardering gekend.
De huidige bekommernis van de Zwitserse overheid betreft de invloed van de euro, die beperkt is
gebleven sedert de lancering van die munt. Een aantal monetaire turbulenties hebben de vraag naar
de Zwitserse frank doen toenemen omdat hij beschouwd wordt als een veilige uitwijkmunt; daardoor
werd de Centrale Bank verplicht contanten in de monetaire markten te injecteren teneinde de
rentevoeten laag te houden. Algemeen wordt verwacht dat de euro in ruime mate zal worden
gebruikt door de Zwitserse bedrijven die in de eurozone zaken doen en door de banken die reeds
bankrekeningen en verrekeningssystemen in euro aanbieden; de Zwitserse beurs heeft de euro reeds
ingevoerd voor de internationale obligaties. Op termijn zal de euro ongetwijfeld een factor van
stabiliteit voor de Zwitserse frank betekenen, maar in de tussentijd kan men hevige schokken
verwachten, zowel naar boven als naar beneden, die worden veroorzaakt door de ongerustheid van
de financiële markten.

Het strenge beleid van de Zwitserse centrale bank lijkt enigszins tegengesproken te worden door een
zekere versoepeling op begrotingsgebied. De geconsolideerde begroting (federaal, kantonnaal en
gemeentelijk) vertoont een tekort van 3% van het BBP; de totale overheidsschuld bedraagt 51% van
het BBP. De federale regering voorziet dat rond 2001 het begrotingsevenwicht hersteld zal zijn.

III. BETREKKINGEN VAN ZWITSERLAND MET DE EUROPESE UNIE

Sedert 1945 is het beleid van Zwitserland ten opzichte van Europa steeds verder geëvolueerd in de
richting van een steeds nauwere samenwerking met de landen van West-Europa.
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Meer nog dan het vraagstuk van een toenadering met de Verenigde Naties wordt het politieke debat
in Zwitserland sedert het begin van de jaren 1990 overheerst door het vraagstuk van de toetreding
tot de Europese Unie.

A. HET ZWITSERS INTEGRATIEBELEID

1. Inzet

Het integratiebeleid van de Bondsraad heeft als doel te vermijden dat Zwitserland politiek,
economisch en cultureel geïsoleerd geraakt, en wil het economisch concurrentievermogen van het
land bevorderen.

Vanuit economisch oogpunt is een toenadering tot de Europese Unie erg belangrijk. Het
handelsverkeer met de Unie vertegenwoordigt ongeveer 45% van het Zwitsers BNP; de Europese
Unie vertegenwoordigt 66% van de uitvoer. In dit verband heeft er zich bij de Zwitsers een echte
bewustwording voorgedaan, ook al omdat vastgesteld is dat de EVA-landen die in 1992 tot de
Europese Economische Ruimte zijn toegetreden daar gunstig bij gevaren zijn: zo is de uitvoer van
Noorwegen naar de Europese Unie tussen 1993 en 1997 gestegen met 46,5%, tegenover slechts
13,2% voor Zwitserland.

Zwitserland, dat nauwelijks zeven miljoen inwoners telt, is weliswaar geen gunstige afzetmarkt voor
massaproducten; het land vormt eerder een afzetgebied voor "rijke" en geavanceerde producten met
een hoge toegevoegde waarde en een belangrijke technologische inbreng. In 1995 was Zwitserland
echter de achtste belangrijke afnemer van de Europese Unie, die verreweg de voornaamste
handelspartner van het land is.

De tegenstanders van de toetreding van Zwitserland tot de Europese Unie hebben altijd gevonden
dat de integratie in de Europese Unie een aantal fundamentele beginselen van het Zwitsers politiek
systeem in het gedrang zou brengen, met name de neutraliteit of de rechtstreekse democratie, en dat
ze ook het gevaar van een massale immigratie van buitenlanders zou inhouden.

2. Evolutie

In 1992 heeft de Bondsregering een officiële aanvraag tot toetreding tot de Europese Unie ingediend.
Maar als gevolg van de negatieve uitslag van het referendum van 6 december 1992 over de
overeenkomst betreffende de integratie van Zwitserland in de Europese Economische Ruimte, zijn
de bilaterale betrekkingen tussen Zwitserland en de Gemeenschap verdergezet op basis van de
bestaande overeenkomsten (vrijhandelsovereenkomst, kaderovereenkomst inzake wetenschappelijke
en technische samenwerking, transito-overeenkomst), en heeft de toetredingsvraag van Zwitserland
elke kans op succes verloren.
Deelname aan de Europese Economische Ruimte zou Zwitserland nochtans een groot deel van de
voordelen en de verplichtingen van de lidstaten van de Europese Gemeenschap hebben opgeleverd,
zonder dat het echter om een toetreding zou gaan.
Ondanks de moeilijkheden die de uitslag van dat referendum heeft veroorzaakt heeft de
Gemeenschap haar wil te kennen gegeven om de betrekkingen met Zwitserland te handhaven en te
verdiepen.
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Want op grond van zijn richtsnoeren heeft de Raad op 31 oktober 1994 de Commissie gemachtigd
om te onderhandelen over bilaterale overeenkomsten op die gebieden waar dat noodzakelijk en
uitvoerbaar blijkt.

De bilaterale onderhandelingen zijn op 12 december 1994 van start gegaan en hebben betrekking op
de volgende gebieden:

vrij verkeer van personen, onderzoek en technologische ontwikkeling, landbouw, technische
handelsbelemmeringen, overheidsopdrachten, land- en luchtvervoer.

Op 16 juni 1998 kondigden de Europese Commissie en de Zwitserse regering aan dat de technische
werkzaamheden in verband met de vijf sectoren beëindigd waren (vrij verkeer van personen,
landbouw, overheidsopdrachten, onderzoek, wederzijdse erkenning op het gebied van technische
gelijkvormigheid). Na afsluitende onderhandelingen werden op 11 december 1998 zeven sectorale
overeenkomsten afgesloten. Die werden op 26 februari 1999 in Bern door de twee partijen
geparafeerd. Na vier jaar van onderhandelingen hebben die overeenkomsten een grote betekenis
omdat ze nauwere banden mogelijk maken tussen Zwitserland en de Europese Unie. Zij moeten nu
nog geratificeerd worden.

B. DE DEUR NAAR DE TOETREDING OPENHOUDEN

1. Binnenlandse ontwikkelingen

Op 30 juli 1996 hebben de bewegingen "Geboren op 7 december 1992", "Renaissance Zwitserland-
Europa", "Europese federale Zwitserse jeugd", "Aktion Europa Dialog" en de "Zwitserse Europa-
beweging" een volksinitiatief ingediend onder de titel "Ja voor Europa", teneinde de Zwitserse
grondwet met de volgende bepalingen te wijzigen:

- deelname van Zwitserland aan het Europese integratieproces met het oog op toetreding tot de
Europese Unie;

- onmiddellijke start van onderhandelingen met de Europese Unie;
- voorleggen van het voorstel tot toetreding tot de Europese Unie aan een volksstemming en aan

de kantons.

Bij besluit van 14 februari 1997 heeft de Federale Kanselarij vastgesteld dat er voor dit initiatief
106.442 handtekeningen verzameld waren en dat het dus voldeed aan de door de wet opgelegde
vereisten. Het was dan ook de taak van de Federale Raad om aan de Kamers een mededeling voor
te leggen in verband met dit initiatief. Op 22 april 1998 besloot de Federale Raad een tegenvoorstel
in te dienen tegen het initiatief "Ja voor Europa", met het doel onderhandelingen te beginnen voor
toetreding tot de Europese Unie, en belastte hij de federale departementen van buitenlandse zaken
en economie met het indienen van een integratieverslag over de gevolgen van toetreding tot de
Europese Unie.

Dat integratieverslag werd op 3 februari 1999 ingediend. In het document wordt een vergelijkende
analyse gemaakt van de gevolgen voor Zwitserland van de volgende vier mogelijkheden:

l toetreding tot de Europese Unie;
l vooraf toetreden tot de Europese Economische Ruimte;
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l afsluiten van sectorale overeenkomsten;
l behoud van de huidige toestand.

Het verslag vermeldt dat de toetreding van Zwitserland tot de Europese Unie het land elk jaar tussen
3,1 en 3,9 miljard Zwitserse frank zou kosten (1,94 tot 2,44 mrd. euro).
Het document is bedoeld om een publiek debat op gang te brengen over de toekomst van de
betrekkingen tussen Zwitserland en de Europese Unie. In het licht van dat debat en de
tenuitvoerlegging van de sectorale overeenkomsten zal de Federale Raad eventueel een beslissing
nemen over het tijdstip voor de hervatting van de toetredingsonderhandelingen.

2. Buitenlandse ontwikkelingen

Op 29 juni 1998 hebben de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg informeel van
gedachten gewisseld over het verzoek van Zwitserland van mei 1998 om deel te nemen aan de
"Europese Conferentie" tussen de lidstaten van de Europese Unie en de kandidaatlanden tot
toetreding. Zwitserland argumenteert dat het voldoet aan de op 12/13 december 1997 door de
Europese Raad vastgestelde criteria voor deelname aan de Conferentie. Het land bevestigt nogmaals
zijn Europese roeping en zijn voornemen om deel te nemen aan het continentaal integratieproject.

Dat initiatief kadert in het proces dat de publieke opinie moet voorbereiden op een eventuele
hervatting van de toetredingsonderhandelingen.

De Raad algemene zaken van 29 juni 1998 heeft positief gereageerd op het verzoek tot deelname aan
de Europese Conferentie, maar laat het aan de staatshoofden over om hierover formeel een besluit
vast te stellen.

Bovendien heeft de Zwitserse Bondsadviseur (minister) van justitie en politie na afloop van een
vergadering met de ministers van Binnenlandse Zaken van Duitsland, Italië, Oostenrijk en Frankrijk
op 16 juli 1998 aangekondigd dat Zwitserland op middellange termijn lid wil worden van de
Overeenkomst van Schengen en in afwachting daarvan een gemeenschappelijk visumbeleid met zijn
buurlanden van de Europese Unie wil voeren.

De evolutie van Zwitserland kan op de volgende manier worden verklaard:
de economische crisis die vanaf 1990 heeft toegeslagen heeft in 1992 geleid tot het indienen van een
toetredingsaanvraag tot de Europese Unie. Dat proces heeft dan een verlengstuk gekregen door,
enerzijds, het opstarten van onderhandelingen met de Europese Unie en, anderzijds, het ontstaan van
een politieke discussie over de Europese eenmaking en de openstelling van het land naar de rest van
de wereld (deelname aan de vredeshandhavingsmissies van de Verenigde Naties en het "Partnerschap
voor de vrede"-programma van de NAVO). Die geleidelijke evolutie heeft nu geleid tot een verzoek
tot deelname aan de Europese Conferentie, waarvoor de aanleiding ongetwijfeld het in werking
treden was van de Economische en Monetaire Unie, die door de bankiers wordt gezien als een factor
van stabiliteit.

* * *
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Voor verdere inlichtingen, gelieve contact op te nemen met:
de heer Mourad MUSTAPHA-PACHA, Europees Parlement, DG IV, Luxemburg,
Afdeling politieke en institutionele zaken,
Tel.: (352) 4300 23506 / fax (352) 4300 27722 / e-mail: mmustapha@europarl.eu.int


