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OVERSIGT 
 
Ungarn gør stadig fremskridt i retning af et EU-medlemskab, men det har ikke fortsat været 
nogen fordel for Viktor Orbans regering ved valgene. I lyset af dårlige meningsmålinger 
omdannede Viktor Orban regeringen ved slutningen af 1999. Siden da har miljøproblemer været 
på avisernes forsider - først med cyanidudslippet fra en mine i Rumænien, som forurenede Tisza-
floden, og senere med de kraftige oversvømmelser i samme område. Viktor Orban er ligeledes 
blevet kritiseret på grund af sin kontrol over medierne. 
 
Tiltrædelsesforhandlingerne med EU fortsætter, selvom ungarerne har opfordret EU til ikke at 
lade de interne drøftelser udskyde tiltrædelsesdatoen. Den ungarske regering er overbevist om, at 
Ungarn bliver klar til medlemskab af EU i januar 2003, om end EU endnu ikke har fastsat nogen 
dato. 
 
I.  DEN POLITISKE SITUATION 
 
1.  Nyere historie 
 
Siden 1947 har kommunistpartiet  været Ungarns største parti. Efter nationalisering af ejendom 
og en gradvis fortrængning af andre politiske partier vedtog man i 1949 en kommunistisk 
forfatning og herefter fulgte en stalinistisk politik. Den 23. oktober 1956 udbrød der imidlertid 
revolution i Budapest. Premierminister, Imre Nagy, erklærede, at Ungarn var neutralt, og at 
landet trak sig ud af Warszawa-pagten. Den 4. november rykkede den sovjetiske røde hær ind for 
at genvinde den militære kontrol, og midt i december var den sidste modstand slået ned. Janos 
Kadar, der var generalsekretær i det netop omstrukturerede Hungarian Socialist Worker’s Party 
(Ungarsk  Socialistisk Arbejderparti), overtog magten. I 1960'erne begyndte regeringen at 
indtage en moderat holdning og i 1963 bekendtgjorde man, at de revolutionære havde fået 
amnesti. 
 
Derpå fulgte større økonomiske reformer, og i 1968 indførte man en Ny Økonomisk Mekanisme,  
et program, der skulle forøge virksomhedernes autonomi og markedernes rolle i forbindelse med 
den økonomiske beslutningstagning. I 1982 blev mindre private andelsforetagender gjort lovlige. 
Disse reformer fandt imidlertid sted på baggrund af den uro, der dels var i partiet mellem de 
reformvenlige og strammerne, og som dels i stigende grad kom fra oppositionsgrupper udefra. I 
1988 blev Kadar afløst af Karoly Grosz som partisekretær. Da kravene om reformer tiltog, fik 
Imre Nagy, der var blevet henrettet i hemmelighed i 1956, en ny offentlig begravelse. På samme 
tid påbegyndte man rundbordsforhandlinger med oppositionspartierne om nye politiske 
institutioner. I oktober 1989 blev Hungarian Socialist Worker’s Party til Hungarian Socialist 
Party (Det Ungarske Socialistparti) (HSP). 
 
I marts 1990 var der parlamentsvalg, hvor Hungarian Democratic Forum (HDF) blev det største 
parti. Formanden for HDF, Joseph Antall, dannede en koalitionsregering med to andre 
konservative partier, Smallholder’s Party (SP) og Christian Democratic People's Party (Kristelig 
Demokratisk Folkeparti) (CDPP). De liberale oppositionspartier, Alliance of Free Democrats 
(Forbundet af Frie Demokrater) (AFD) og Alliance of Young Democrats (Forbundet af Unge 
Demokrater) (Fidesz) sluttede sig sammen med HSP som oppositionspartier.   
 
Det var et stort skridt fremad, da Antall indgik en aftale med det største oppositionsparti, AFD. 
Med denne aftale øgede premierministeren sin magt, og et medlem af AFD, Arpad Goncz, blev 
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valgt som parlamentets præsident. Med denne aftale fjernede man ligeledes kravet om to 
tredjedeles flertal ved vedtagelsen af de fleste love. 
 
De seneste valg fandt sted i maj 1998. Resultaterne var på det tidspunkt overraskende. Den nye 
premierminister var Viktor Orban fra Fidesz med Independent Smallholders (SP) og Hungarian 
Democratic Forum som juniorkoalitionspartnere. De fuldstændige resultater var: 
 
 
 
PARTI 

 
STEMMER 
PÅ PARTI 
LISTER (%) 

 
VUNDNE 
ENKELT- 
KREDSE 

 
MANDA-
TER 
I ALT  

 
MANDA-
TER 
1994 

 
League of Young Democrats - 
Hungarian Civic Party (Fidesz)  

 
29,4 

 
90 

 
148 

 
20 

 
Hungarian Socialist Party 
(HSP) 

 
32,9 

 
54 

 
134 

 
209 

 
Independent Smallholders' 
Party (SP) 

 
13,2 

 
12 

 
48 

 
26 

 
Alliance of Free Democrats 
(AFD) 

 
7,6 

 
2 

 
24 

 
70 

 
Hungarian Democratic Forum 
(HDF) 

 
2,8 

 
17 

 
17 

 
37 

 
Hungarian Justice and Life 
Party (MIEP) 

 
5,5 

 
- 

 
14 

 
0 

 
Christian Democrats 

 
2,3 

 
- 

 
0 

 
22 

 
Uafhængige/Andre 

 
6,3 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2.  Institutionerne 
 
Den nuværende forfatning er en væsentlig ændret version af forfatningen fra kommunismens tid, 
der blev vedtaget i 1949 og ændret i 1972. Parlamentet, der blev valgt i 1985, foretog omfattende 
ændringer i slutningen af 1989, blandt andet blev Ungarn erklæret for en republik, det herskende  
partis privilegerede stilling blev afstraffet, og der blev indledt en række administrative og 
juridiske reformer. I de sidste par år har et udvalg bestående af flere partier arbejdet på en ny 
forfatning, men uenigheden partierne imellem og inden for regeringspartiet Hungarian Socialist 
Party har været skyld i, at man i parlamentet ikke har kunnet blive enige om en tekst. 
 
Ungarn er et parlamentarisk demokrati, hvis lovgivende forsamling har ét kammer. Valgsystemet 
er indviklet og kombinerer elementer fra flertalsafstemning og forholdstalsvalg. Ud af de 386 
mandater i den lovgivende forsamling er de 176 valgt i enkeltkredse. Det er nødvendigt med et 
absolut flertal for at opnå valg i første runde, ellers går to eller tre kandidater videre til anden 
runde. Det er ikke nødvendigt, at en kandidat har fast bopæl i den valgkreds, han ønsker at 
repræsentere. De resterende mandater fordeles proportionalt i forhold til afstemningsresultatet på 
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partilisten på nationalt og regionalt niveau. I 1990 var der en spærreregel på 4% for, at partierne 
kunne komme i parlamentet, som blev forhøjet til 5% ved valget i 1994. 
 
Republikkens præsident vælges af parlamentet for en femårig periode. Præsidenten er ansvarlig 
for besættelsen af visse poster, men har dog i overvejende grad en repræsentativ funktion. 
 
3. Aktuelle politiske spørgsmål 
 
i) Omdannelse af koalitionsregeringen 
 
I lyset af de dårlige meningsmålinger foretog Viktor Orban den første ministerrokade i december 
1999. Ministeren for økonomiske anliggender, Attila Chikan, som ikke havde været begejstret 
for regeringens vækstfremmende politikker, blev udskiftet med Gyorgy Matolscsy, som er 
ophavsmanden til regeringspartiets økonomiske valgprogram. 
 
Ministeren for den nationale kulturarv, Jozsef Hamori, blev udskiftet med Zoltan Rockenbauer, 
en af partiets veteraner og statssekretær i premierministeriet. De poster, som var besat af en af 
koalitionspartnerne, SP, blev ikke berørt af omdannelsen. Lederen af SP, Jozsef Torgyan, som er 
minister for landbrug og regional udvikling, modstod presset for at udskifte forsvarsministeren, 
Janos Szabo, og miljøministeren, Pal Pepo (i henhold til koalitionsaftalen mellem Fidesz og SP 
skal sidstnævnte have disse to ministerposter). SP blev angiveligt belønnet for at støtte 
regeringens budget, der ikke omfattede den supplerende støtte til landbruget, som partiet 
oprindelig havde krævet. 
 
I slutningen af januar trådte premierministeren tilbage fra sin post som formand for Fidesz-HCP i 
et forsøg på at gøre det muligt for sin efterfølger at bruge mere tid på at sikre, at partiet er 
forberedt til parlamentsvalget i 2002. Det er første gang siden det første valg efter 
kommunisternes fald i 1990, at regeringslederen selv vælger ikke samtidig at være partiformand. 
Viktor Orban erklærede, at han i løbet af de foregående 18 måneder havde indset, at han 
simpelthen ikke havde tid til at løse begge opgaver ordentligt. 
 
På en ekstraordinær partikongres blev ministeren uden portefølje for den nationale sikkerhed, 
Laszlo Kover, valgt til formand for partiet. Kover, der er en af partiets grundlæggere, er en af 
premierministerens mest trofaste støtter. 
 
ii) Spændinger i koalitionen 
 
Der er stadig flere tegn på spændinger mellem de to største koalitionspartnere, Fidesz-HCP og 
SP. Umiddelbart før det parti, der har været regeringens ledende parti længst, afholdt sin 
ekstraordinære kongres, blev Viktor Orban citeret for at sige, at han ikke ønskede, at Torgyan 
blev valgt til Ungarns præsident, en post, der bliver ledig til juni (præsidenten vælges af 
parlamentet, ikke ved direkte valg). Orban anførte, at det ville være bedre, hvis den siddende 
præsident, Arpad Goncz, blev genvalgt. SP's reaktion var, at der ikke kunne blive tale om 
forhandlinger om dette emne, fordi de i henhold til koalitionsaftalen har ret til at udpege 
præsidentkandidaten. 
 
De to parter har kun få måneder til at nå frem til et kompromis, og det forudsætter, at Fidesz-
HCP gør indrømmelser over for SP på andre områder, f.eks. landbrugsbudgettet. Ved udgangen 
af 1999 blev det i pressen antydet, at premierministerens kontor overvejede muligheden af at 



 

 9 PE 167.296/rév.3 

danne en mindretalsregering, såfremt koalitionen ikke overlevede præsidentudpegelsesprocessen. 
Skønt det ikke kan udelukkes, at koalitionsregeringen træder tilbage, er et nyvalg ikke i SP's 
interesse i lyset af de dårlige meningsmålinger, og desuden ville SP sandsynligvis få færre 
mandater end det nuværende antal. Det gælder ligeledes for Fidesz-HCP, hvilket betyder, at den 
mest sandsynlige løsning på situationen er et kompromis. 
 
Forholdet til den tredje koalitionspartner, HDF, er heller ikke perfekt. Den 2. februar udsendte 
lederen af HDF, Ibolya David, en meddelelse om dannelsen af Right Hand of Peace 2000, en 
gruppering af moderate højrekræfter. Ud over HDF indgår følgende partier i den nye bevægelse: 
Hungarian Democratic People's Party (HDPP), Entrepreneurs' Party og Christian Democratic 
Union. Lederen af HDDP, Erzsebet Pusztai, erklærede, at ungarerne er trætte af politik og den 
'uhørt skarpe tone'. HDPP blev dannet i 1996, da de moderate medlemmer forlod HDF, men blev 
ikke valgt ind i 1998. Både Fidesz-HCP og SP blev angiveligt overraskede over den nye 
gruppering, hvilket tyder på, at det tredje element i koalitionen ikke er særlig tilfreds med sin 
underordnede rolle i regeringen og er begyndt at planlægge den næste valgkamp. 
 
iii) Regeringens forhold til pressen 
 
Journalister har anklaget premierminister Viktor Orban for at forfølge personlige interesser i 
forslaget til ændring af medieloven ved at styrke kravene til berigtigelser. I oktober vandt Fidesz 
to sager i underretten, som partiet havde anlagt mod et ugeblad for bagvaskelse. Ugebladet havde 
bragt en historie med påstande om, at midler fra salget af Fidesz' hovedkvarter i 1993 gennem 
partivenlige virksomheder blev kanaliseret til Orbans far, som brugte dem til at købe en mine. 
Retten fastslog, at man i artiklen fejlagtigt henviste til virksomhederne som "Fidesz-
virksomheder", selvom partiet ikke ejer disse virksomheder. Efter at Fidesz havde vundet de to 
sager, fremsatte Orban forslag om en ændring af presseloven. Sammenslutningen af journalister i 
Ungarn (Muosz) beskyldte imidlertid Orban for alene at foreslå disse ændringer, fordi han havde 
været personligt involveret i en sag om bagvaskelse. Denne anklage blev afvist. 
 
Den 29. februar undlod parlamentet at udnævne en mediestyrelse for Hungarian Television 
Public Foundation (den offentlige fond for ungarsk tv). To medlemmer af SP undlod at stemme, 
og medlemmer fra HDF deltog ikke i afstemningen. Tidligere havde parlamentet godkendt en 
ufuldstændig bestyrelse, National Radio and Television Board (bestyrelsen for det nationale 
radio- og tv-selskab). Den 6. marts trådte den ungarske statsadvokat, Kalman Gyorgyi, tilbage, 
fordi der ikke blev taget hensyn til hans holdning, nemlig at det ville være forfatningsstridigt kun 
at vælge regeringsrepræsentanter til mediernes bestyrelser. 
 
Den 13. marts offentliggjorde International Press Institute sin årsberetning for 1999 om pressens 
forhold i verden. Her kritiserede man den manglende gennemsigtighed og ansvarlighed i ungarsk 
presse. I beretningen skildredes tilfælde, hvor journalister blev overfaldet eller deres kontorer 
gennemsøgt. Beretningen indeholdt desuden en beskrivelse af en dom afsagt af 
forfatningsdomstolen, hvor den "ufuldstændige" sammensætning af bestyrelsen for ungarsk tv 
blev betegnet som "overraskende". 
 
Den 14. marts marcherede omkring 6.000 demonstranter gennem Budapests gader; de krævede 
et uafhængigt tilsyn med tv-medierne. Viktor Orbans reagerede ved at henvise til en 
meningsmåling for nylig, hvor halvdelen af de adspurgte gav udtryk for, at de ikke mente, at 
pressefriheden var i fare i Ungarn, mens 41% mente, at det var tilfældet. Han tilføjede, at 
"partitilhørsforhold" havde temmelig meget at gøre med, hvordan folk vurderer medierne, og at 
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77% af hans partis (FIDESZ) tilhængere ikke mener, at pressefriheden er i fare, samt at 
regeringen i flere EU-medlemsstater er direkte ansvarlig for visse følsomme udnævnelser inden  
for medieverdenen, hvilket ikke er tilfældet i Ungarn. 
 
iv) Cyanidudslippet 
 
Den 31. januar blev store mængder cyanid fra en rumænsk mine udledt i Szamos-floden, og 
Ungarns næststørste flod, Tisza, blev efterfølgende også forurenet, hvilket resulterede i over 10 
tons toksisk affald. Desuden begyndte omkring 20.000 tons mudder forurenet med bly, kobber 
og zink bagefter at glide ud i Tisza den 11. marts. De ungarske myndigheder har indført højeste 
alarmberedskab langs hele Tiszas øvre løb mellem byerne Tiszabecs og Tokaj. 
Regeringskommissær Janos Gonczy fastslog, at forureningen med tungmetaller kunne få endnu 
mere langvarige følger end cyanidudslippet. Ifølge premierminister Viktor Orban må udlandet 
lægge pres på Rumænien for at få landet til at underskrive traktater om miljøbeskyttelse, hvis der 
ikke kan findes en anden løsning. 
 
Formanden for parlamentets miljøudvalg, Zoltan Illes, betegnede hændelsen som den værste 
miljøkatastrofe i Østeuropa siden atomulykken i Tjernobyl i Ukraine i 1986. Ungarske 
miljøembedsmænd, der mener, at genskabelsen af en helt sund flod vil tage 10-15 år, kritiserede 
EU's langsomme reaktion; det gik således to uger, før EU's miljømedarbejdere begyndte at 
bedømme skaderne. Martonyi kritiserede Esmeralda Exploration, de australske ejere af 50% af 
Aurul-guldudsmeltningsanlægget, som afviste ethvert ansvar for ulykken med en påstand om, at 
miljøkatastrofen ikke skyldtes cyanidudslippet, men det kolde vejr og de kemikalier, der blev 
brugt til at neutralisere udslippet. Den rumænske regering ejer 45% af Aurul-minen og private 
investorer de sidste 5%. 
 
Den 18. marts meddelte Viktor Orban pressen efter et møde i Budapest med sin rumænske 
kollega, Mugur Isarescu, at selvom han havde fået "alle mulige forklaringer" på årsagerne til 
forureningen af Tisza-floden "har Ungarn lidt store skader på grund af andre, og disse andre skal 
betale", mens udenrigsminister Janos Martonyi den 21. marts i Bruxelles fortalte pressen, at den 
gentagne forurening af Tisza-floden rejste spørgsmålet om Rumæniens ansvar. 
 
Den 3. april mødtes miljøministrene fra Rumænien, Slovakiet, Ukraine og Ungarn i Budapest for 
at underskrive en aftale om forebyggelse af fremtidige miljøkatastrofer. 
 
v) Oversvømmelser 
 
Den 8. april indførte premierminister Viktor Orban undtagelsestilstand langs floderne i det 
østlige Ungarn efter omfattende oversvømmelser langs Tisza-floden. Orban udnævnte ministeren 
for transport, telekommunikation og vand, Kalman Katona, til regeringskommissær med ansvar 
for beskyttelse mod oversvømmelser og har givet ham uindskrænkede beføjelser til at beordre 
hær- og politienheder til at udføre redningsarbejde. Over 100 personer er blevet evakueret fra 
deres hjem. Omkring 7.500 personer deltog i redningsarbejdet i det oversvømmede område. 
Katona anslog, at der ville blive behov for omkring 10,5 milliarder HUF (39 millioner USD) i 
den efterfølgende måned til dækning af omkostninger forbundet med oversvømmelserne. 
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vi) Reform af hæren 
 
I juli indledte forsvarsministeriet en reform af forsvarsstrategien med henblik på at vurdere, 
hvilken form for hær landet bør have, og hvilke ressourcer dette vil kræve. Ministeriet 
planlægger at udarbejde et dokument om spørgsmålet inden udgangen af september. Reformen er 
en reaktion på den gradvise forringelse af hæren, som ikke har fået tildelt midler til 
modernisering. Der har været rygter om planer om at reducere antallet af soldater med 10.000-
15.000, men Fodor udtalte i juli, at en eventuel reduktion ikke ville blive så omfattende. 
 
Manglende midler kan imidlertid føre til en udsættelse af moderniseringsplanerne, da 
forsvarsministeriet angiveligt kommer til at mangle 10 milliarder HUF (42,7 millioner USD) i 
1999. Som følge heraf skal regeringen have stillet krav om, at NATO giver Ungarn mulighed for 
at revidere sine finansielle forpligtelser over for alliancen, som androg 2,2 milliarder HUF i 
1999. Hæren konkurrerer om midlerne med luftvåbenet, hvis udviklingsplaner omfatter køb af 
jetkampfly inden udgangen af 2000 og modernisering af den eksisterende flåde. Der er brug for 
30-32 multifunktionelle kampfly af vestligt fabrikat for at kunne deltage i NATO-opgaver. Disse 
fly skal erstatte MiG-21-jetflyene, som skal tages ud af drift i 2001-2002. I stedet for at købe nye 
fly har luftvåbenet planer om at købe reservefly til symbolske beløb, som efterfølgende kan 
opgraderes for omkring 5-7 millioner USD pr. fly. 
 
vii) Sigøjnerne 
 
I lighed med mange af de øvrige lande i området er sigøjnernes trange kår kilde til bekymring. 
Roma Press Centre har påpeget specifikke tilfælde af diskrimination og misbrug af sigøjnere. 
Blandt disse tilfælde kan nævnes adskillelse af sigøjnerbørn fra resten af skolen i et bestemt 
område, en klage, som blev taget til følge ved den lokale domstol. I en anden sag fastslog en 
distriktsdomstol, at et byråd skulle betale godtgørelse, fordi det havde gjort udbetalingen af 
bistandsydelser betinget af, at de pågældende var rede til at udføre frivilligt socialarbejde for 
byen. Ud over disse tilfælde, som er blevet behandlet af retssystemet, klager mange sigøjnere 
over, at politiet behandler dem dårligt, og at de generelt diskrimineres på mange måder og i 
mange sammenhænge. 
 
viii) Regionale forbindelser 
 
Rumænien 
 
Forbindelserne mellem Ungarn og Rumænien er blevet bedre i de senere år. Der er gjort store 
fremskridt på områder som uddannelseslovgivning og situationen for det ungarske mindretal i 
Rumænien generelt. 
 
I slutningen af juli 1999 blev der afholdt et møde i Bukarest i det fælles rumænsk-ungarske 
regeringsudvalg under forsæde af de to staters udenrigsministre. Særudvalgene under det fælles 
udvalg drøftede emner af fælles interesse såsom europæisk og euro-atlantisk integration, 
nationale mindretal, kultur, uddannelse og religiøse tilhørsforhold, samarbejde på 
militærområdet, infrastruktur, miljø, grænseoverskridende samarbejde og samarbejde mellem 
lokale myndigheder, handel og diplomatiske forbindelser. For så vidt angår muligheden for, at 
det rumænske mindretal, der bor i Ungarn, kan vælges til det ungarske parlament, skal de 
ungarske myndigheder udarbejde nye lovgivningsmæssige rammer for dette forhold. 
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To følsomme områder for forholdet mellem Ungarn og Rumænien er dog blevet påvist: den 
manglende tilbagelevering af kirkens ejendom og oprettelse af det planlagte ungarsk-sprogede 
statsuniversitet. Orban har kritiseret den langsomme tilbagelevering af kirkens ejendom og sagt, 
at han beklager, at han er nødt til at bringe emnet etniske ungarere op i samtalerne med de 
rumænske ledere. Men han tilføjede, at Ungarn ikke var rede til at gå på kompromis med hensyn 
til situationen for de etniske ungarere i Rumænien. Han gentog sin støtte til et ungarsk universitet 
og erklærede, at de seneste forslag om oprettelse af et ungarsk-sproget universitet med støtte fra 
kirken måske var en løsning. 
 
Sidst i november 1999 enedes repræsentanter for den ungarske regering og den ungarske 
demokratiske union i Rumænien (HDUR) om at bidrage til finansieringen af et privatfinansieret 
ungarsk universitet i Transsylvanien i Rumænien. Den ungarske regering afgav løfte om at 
bidrage med 2 milliarder HUF, men HDUR bemærkede, at dette beløb var langt lavere end det 
nødvendige. HDUR kræver fortsat et ungarsk universitet, der skal finansieres af Rumænien, men 
har planer om i mellemtiden at bruge den ungarske regerings støtte. Den rumænske 
undervisningsminister, Andrei Marga, har forkastet tanken om et særskilt statssubventioneret 
ungarsk universitet. Ministeren, som tidligere var rektor for Babes-Bolyai-Universitetet i Cluj, 
fastholder, at den bedste måde at skabe et "multikulturelt" universitet på, er at arbejde med de 
eksisterende strukturer på Babes-Bolyai-Universitetet, hvor det er muligt at tage uddannelser på 
rumænsk, ungarsk og tysk. 
 
Slovakiet 
 
Den slovakiske sproglov 
 
Den ungarske regering har skarpt kritiseret en lov om mindretalssprog, som blev vedtaget i 
Slovakiet i juli. Med denne lov får mindretal mulighed for at bruge deres sprog i officielle 
anliggender i områder, hvor de udgør mindst 20% af befolkningen. Det ungarske 
udenrigsministerium anførte, at indførelsen af en lavere grænse var en overtrædelse af de 
forpligtelser, som Slovakiet havde indgået i grundtraktaten mellem de to lande. Det opfordrede 
Slovakiet til at tillade det ungarske mindretal at bruge sit sprog frit, i såvel offentlige som private 
anliggender. 
 
Udenrigsministeriet kritiserede ligeledes Slovakiet for at ignorere opfordringerne fra det 
ungarske koalitionsparti (SMK), den største politiske gruppering, som repræsenterer det 
ungarske mindretal i Slovakiet, om at fjerne grænsen på de 20% fra loven. SMK stemte imod 
lovforslaget og stillede et alternativt forslag om at udvide brugen af mindretalssprog til at 
omfatte uddannelse, retsvæsen, kultur og medier. Den nye lov har imidlertid fået opbakning i 
flere forskellige EU-fora, og Slovakiets præsident, Rudolf Schuster, har udtrykt håb om, at den 
ikke vil skade forholdet mellem de to lande. 
 
Gabcikovo-Nagymaros-dæmningen 
 
I slutningen af 1980'erne var protester mod opførelsen af dæmningen en vigtig del af det 
politiske liv for mange i Ungarn, og dette emne vækker særlig genklang hos store dele af 
befolkningen. Gennemførelsen af Den Internationale Domstols dom var et gennemgående tema i 
valgkampen, efter at HSP uden yderligere drøftelser meddelte, at det havde indgået en aftale med 
de slovakiske myndigheder om at færdiggøre dæmningen i overensstemmelse med dommen fra 
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Den Internationale Domstol i Haag. Demonstrationer mod planen om at bygge dæmningen og 
modstand i parlamentet fik regeringen til at bryde aftalen med slovakkerne. Alle partier i 
parlamentet undtagen HSP (det daværende største regeringsparti) var imod aftalen, og regeringen 
besluttede til sidst at udskyde enhver beslutning til efter valget, også selvom det betød, at den 
frist, som Domstolen havde fastsat til at nå en aftale, nemlig marts, blev overskredet. Den nye 
regering har ikke officielt genoptaget forhandlingerne med Slovakiet, men har sagt, at den ønsker 
at finde en løsning på problemet uden atter at skulle inddrage Domstolen i Haag. 
 
I december 1999 fremlagde Ungarn et 800 sider langt forslag for Slovakiet om, hvordan man kan 
løse problemet. I dette forslag anmoder Ungarn Slovakiet om at ændre Donaus løb, så den atter 
ledes ind i den ungarske Szigetkoz-region, til gengæld for at give afkald på kravet om at få 
elektricitet fra Gabcikovo-kraftværket. Vandet bruges i øjeblikket til at producere elkraft i 
Slovakiet. 
 
Andre emner 
 
De ungarske og slovakiske transportministre udsendte i maj 1999 en erklæring om, at 
genopførelsen af Maria Valaria-broen over Donau mellem Sturovo (Slovakiet) og Esztergom 
(Ungarn) skal være afsluttet inden begyndelsen af 2001. Arbejdet forventes indledt i begyndelsen 
af 2000 og afsluttet samme år eller senest i begyndelsen af 2001. Broen skal være højere end den 
oprindelige bro, ligne denne og omfatte en særlig cykelsti. Det internationale udbud ventes 
offentliggjort i september. 
 
Maria Valeria-broen, som har fået navn efter den østrigske kejser Franz Joseph I's datter, blev 
sprængt i luften af nazisterne under deres tilbagetog i december 1944. Genopførelsen af broen 
støttes af EU, som har afsat 5 millioner EUR fra Phare-programmet (omkring halvdelen af de 
samlede omkostninger). 
 
 
II. DEN ØKONOMISKE SITUATION 
=

==

=  
1. OVERGANGSPERIODENS RESULTATER (1995-1998) 
 
A) ØKONOMISK STRATEGI 
 
Ungarn er blevet betragtet som et af de mest avancerede lande, hvad angår landets overgang fra  
planøkonomi til markedsøkonomi. Men COMECON's sammenbrud medførte oprindeligt en 
økonomisk nedgang i Ungarn mellem 1990 og 1994. 
 
Men en klart afstukket politisk vilje førte til vedtagelsen af et stabiliseringsprogram i marts 1995, 
hvilket skabte en bemærkelsesværdig økonomisk opgang baseret på valuta- og budgetpolitikken, 
hvis hovedelementer beskrives nedenfor.  
 
1. Valutapolitikken 
 
Et af hovedelementerne i denne politik var etableringen af et paritetssystem med snævre 
udsvingsmargener, der gjorde det muligt for forinten at forblive tæt på margenens underste 
grænse. 
 



 

 14 PE 167.296/rév.3 

2. Budgetpolitikken 
 
Denne var baseret på: 
 
- drastiske nedskæringer i udgifterne, især udgifterne til lønninger inden for den offentlige 

sektor; 
 
- alvorlige nedskæringer i budgetoverførsler til sociale sikringsfonde. 
 
Indtægterne fra privatiseringen af organisationer medførte en forbedring i budgetsituationen, der 
gjorde det muligt at mindske underskuddet med mere end halvdelen til 3,1% af BNP i 1996. 
 
Ud over gennemførelsen af denne makroøkonomiske politik blev der gennemført 
strukturreformer inden for: 
 
- banksektoren: 

rekapitalisering af banker og omstruktureringsforanstaltninger. Ved udgangen af 
1996 var banksektoren næsten fuldstændig privatiseret. 

 
- privatisering: 

loven af 1995 gav anledning til en større privatiseringskampagne: 
telekommunikation,  gas, banker og erhvervsvirksomheder. 

 
 
B) FØRSTE RESULTATER (til 1996) 
 
Lønindgreb og nedgang i det offentlige forbrug førte til et fald i efterspørgslen på 
hjemmemarkedet i 1995 og 1996. Dette sinkede væksten i BNP, som faldt fra 2,9% i 1994 til 
1,5% i 1995 og 1,3% i 1996. 
 
At væksten er forblevet positiv, skyldes eksporten: devalueringen af forinten gav anledning til en 
forøgelse af eksporten i 1995, hvorved underskuddet på betalingsbalancens løbende poster blev 
mindsket. 
 
Inflationsraten faldt fra 28,2% i 1995 til 23,6% i 1996. 
 
Arbejdsløsheden faldt: 10,4% i 1995 

 10%    i 1996. 
 

C) KONSOLIDERING (1997-1998) 
 
Væksten i Ungarn er blevet stabiliseret, bl.a. takket være regelmæssige direkte udenlandske 
investeringer, som har bidraget til en modernisering af økonomien og en forøgelse af væksten.  
 
Omstruktureringen af statsfinanserne og en markant forbedring i betalingsbalancen har gjort det 
muligt at mindske udlandsgælden.  
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Nedgangen, som skyldtes stabiliseringsprogrammet i 1995, er blevet afløst af en hurtig forøgelse 
af væksten, som især skyldes en betydelig stigning i industriproduktion: 

fra  2,3% i 1996 
til 11,1% i 1997. 

 
BNP, som gik frem med 4,4% i 1997, steg i 1998 med 5,1%. 
 
Forholdet til udlandet er igen blevet forbedret i perioden 1997-1998: 
 
I 1997 faldt underskuddet på de løbende poster med 40% i sammenligning med 1996 som følge 
af et fald på mere end en tredjedel i underskuddet på handelsbalancen og en forbedring af 
balancen for turismen; 
 
i 1998 fortsatte udenrigshandelen sin stærke vækst: Eksporten oversteg importen i de første tre 
kvartaler. 
 
Der er sket en stigning i forbruget på grund af lønningernes fortsatte stigning og nedgangen i  
arbejdsløsheden.  
 
Inflationsraten har udviklet sig positivt: fra 18,3% i 1997 til 14,3% i 1998. 
 
Budgetpolitikken er blevet fortsat: Budgetunderskuddet faldt til 4,8% af BNP i 1997. Dette 
underskud steg dog til 5,4% af BNP i 1998. 
 
Udlandsgælden, som allerede har været faldende siden 1996 (27 milliarder dollars i forhold til 
31,5 milliarder dollars i 1995), faldt yderligere i 1997 (23,7 milliarder dollars), inden der skete 
en let stigning i 1997 (25,1 milliarder dollars). 
 
På strukturreformområdet skete der to vigtige udviklinger i 1997: 
 
- vedtagelsen af en ny pensionsordning (som især medførte en nedskæring i 

arbejdsgivernes bidrag), 
 
- privatiseringen af banksektoren afsluttedes. 
 
 

*** 
 
2. DEN NUVÆRENDE SITUATION OG DE ØKONOMISKE PERSPEKTIVER 
 
Den ungarske økonomi udviste i 1999 stor modstandskraft i det truende situation, der opstod 
med konflikten i det tidligere Jugoslavien. Vækstraten for BNP anslås for 1999 til 4,2%, hvilket 
er mod al forventning og et særdeles godt resultat. 
 
I løbet af de første måneder af 1999 faldt vækstraten, hvilket især skyldes et fald i 
industriaktiviteterne på grund af en nedgang i eksporten. Denne tendens er - dog i mindre grad  - 
blevet styrket af en faldende landbrugsproduktion og faldende aktivitet inden for bygge-, 
transport- og kommunikationssektoren. Efter andet kvartal øgedes væksten i BNP dog. I henhold 
til OXFORD ANALYTICA DATA BASE (OACB) skyldes denne udvikling dels flere direkte 
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udenlandske investeringer, dels strukturreformer i handelssektoren, som har betydet, at Ungarn 
har kunnet erobre udenlandske markeder i eurozonen. Den forbedrede eksportsituation har 
sammen med en importnedgang ført til, at underskuddet på de løbende poster er lavere end 
oprindeligt forventet: I henhold til ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU) androg dette 
underskud i 1999 2,8 milliarder USD eller 5,8% af BNP. 
 
Inflationen var i 1999 ganske vist højere end det officielle mål, nemlig 9,8% ifølge EIU, men det 
er dog en betydelig nedgang i forhold til 1998 (14,3%). 
 
Budgetunderskuddet udgjorde 4,5% af BNP, hvilket er i overensstemmelse med de officielle 
prognoser og en forbedring i forhold til 1998. Arbejdsløsheden faldt og lå på 9,6% i 1999. 
 

*** 
 

Alt i alt er de økonomiske resultater frugten af den konsekvente politik, der er ført i de seneste 
år, og som har skabt et godt grundlag for landet. 
 
Budgettet for 2000 er baseret på en vækst i udgifterne på 2,5%, hvilket vil fastholde 
budgetunderskuddet på 3,5% af BNP. Prognoserne for inflationen er 6-7%. Der er forventninger 
om en stigning i importen og eksporten på 9-11%, hvilket vil medføre en nedbringelse af 
underskuddet på de løbende poster på 2,5 milliarder USD. 
 
Regeringen har inden for disse budgetrammer fastlagt følgende prioriteringer: udvikling af 
infrastrukturen, især vejnettet, familiepolitik, landbrug og forsvar. 
 
Dette budget afslører endnu en svaghed i de offentlige finanser i Ungarn sammenholdt med 
andre lande i Centraleuropa, som kan forklares med et strukturelt forhold, nemlig underskuddet 
på socialsikringsbudgettet (sygesikring og alderspension), som det ikke er lykkedes for 
regeringen at holde igen på. Denne situation vækker bekymring i OECD, som i 1999 
udarbejdede en særdeles kritisk rapport om sundhedssystemet i Ungarn. Her fastslås det, at den 
forventede levealder er den laveste blandt alle OECD's medlemmer, og at sundhedssystemet ikke 
er tilpasset virkeligheden (for mange læger, for lidt plejepersonale). Regeringen står derfor over 
for nødvendigheden af at iværksætte passende strukturreformer for at undgå stigende offentlige 
udgifter. 
 
Europa-Kommissionen har i sin rapport af 13. oktober 1999 udtrykt bekymring over 
budgetunderskuddet, idet den dog samtidig gør opmærksom på, at Ungarn har bevaret den 
makroøkonomiske stabilitet. 
 
 
III. FORHOLDET TIL EU 
 
Ungarn var blandt gruppen af lande, som indledte tiltrædelsesforhandlinger med EU den 31. 
marts 1998. 
 
1. Kommissionens holdning 
 
Den 13. oktober 1999 offentliggjorde Kommissionen sin anden periodiske rapport om Ungarns 
fremskridt mod tiltrædelse. I konklusionen fastslår Kommissionen, at "Ungarn opfylder 
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Københavnskriterierne i politisk henseende. På to områder kræves der endnu en indsats. For det 
første sigøjnernes situation, hvor regeringen har taget fat på sin mellemfristede handlingsplan 
vedrørende sigøjnerne og endnu skal stille passende budgetmidler til rådighed. For det andet skal 
bekæmpelsen af korruption, mod hvilken der for nylig er sat ind, styrkes yderligere. 
 
Ungarn er en fungerende markedsøkonomi, og de juridiske og institutionelle strukturer, der 
ligger til grund for markedsøkonomien, er blevet yderligere styrket. Landet burde være i stand til 
at klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen på mellemlang sigt, forudsat at der 
gøres yderligere fremskridt med sturkturreformer. 
 
Den makroøkonomiske stabilitet er opretholdt, inflationen er faldet og den økonomiske vækst er 
fortsat. Men hvis underskuddet på de løbende poster ikke holdes under kontrol, vil de positive 
makroøkonomiske resultater i de seneste år kunne trues. Der er sket fremskridt på en række 
strukturspecifikke områder, navnlig med hensyn til budget- og pensionsreform og privatisering. 
Dog må der med nylige beslutninger om pensionssystemet sættes spørgsmålstegn ved 
regeringens egentlige tilslutning til en pensionsreform. 
 
Ungarn gør fortsat fremskridt med hensyn til tilnærmelse og anvendelse af regelværket i de fleste 
sektorer. Med hensyn til det indre marked har situationen udviklet sig videre med lovgivning om 
offentlige indkøb og intellektuel ejendomsret (dog ikke for patentbeskyttelse med 
tilbagevirkende kraft), og indsatsen har været rettet mod at sikre, at den anvendes effektivt. Der 
er sket væsentlige fremskridt med lovgivningen om selvstændig erhvervsvirksomhed, hvorved 
restriktionerne for EU-statsborgere, som ønsker at etablere sig i Ungarn, nu er fjernet. Det er 
nødvendigt at sætte tempoet i vejret med overtagelse af EU-standarderne og sikre et fungerende 
markedstilsyn, men Ungarn er allerede langt fremme med gennemførelsen af den nye tilgang på 
området standardisering og certificering. Ungarn har vedtaget en lov om statsstøtte, som skulle 
hjælpe til at opbygge et effektivt system for statsstøttetilsyn og -kontrol. Udviklingen er støt, 
men langsom på landbrugs- og dyre- og plantesundhedsområdet, og det er nødvendigt at sætte 
yderligere ind for at nå et passende tilpasningsniveau på mellemlang sigt. Ungarn er relativt langt 
fremme med tilpasningen inden for transportsektoren, idet jernbanesektoren dog halter bagud 
med hensyn til tilpasning og egentlig omstrukturering af jernbanerne. Ungarn har fortsat med at 
konsolidere policy-rammerne for finanskontrol med en definition af revisionsområderne og 
fordeling af opgaver og ansvar mellem de forskellige involverede institutioner. 
 
Det er nået meget langt med tilpasningen i almindelighed på moms-/punktafgiftsområdet, men 
visse diskriminerende bestemmelser vedrørende punktafgifter giver stadig anledning til 
problemer. Der er behov for yderligere tilpasning på det audiovisuelle område, for så vidt angår 
europæiske værker og overvågning af satellittransmissioner. Når man ser bort fra bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet, har tempoet i tilpasningen været langsomt på området retlige og indre 
anliggender, særlig hvad angår forvaltning af grænserne og asyl. Der er sket meget lidt med 
hensyn til arbejdskraften og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Udviklingen i 
miljølovgivningen har stået i stampe, og der er ingen fremskridt på toldområdet. I betragtning af 
omfanget af den omlægningsopgave, der stadig forestår i disse sektorer, skal der gøres en 
betydelig indsats for at sikre yderligere fremskridt. Der er vedtaget strategiske planer for miljø- 
og energisektorerne, men det er af største betydning, at de gennemføres hurtigt. På nogle 
områder som f.eks. regionaludvikling har lovgivningen været på plads i nogen tid, men 
implementeringen har været begrænset på grund af mangel på budget- og personaleressourcer. 
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Ungarn har støt gjort fremskridt med hensyn til at opbygge sin egen administrative kapacitet til 
at anvende regelværket. Der er taget skridt hen imod generelle reformer af den offentlige 
forvaltning, og der har løbende været lagt vægt på at udvikle kurser i specifikke EU-politikker og 
lovgivning inden for forvaltningen og retsvæsenet. De fleste af de centrale institutioner, som er 
nødvendige for gennemførelsen af det indre marked, er på plads. Ikke desto mindre vil 
forvaltningen stadig skulle styrkes på specifikke områder, såsom statsstøttekontrol, 
markedsovervågning (implementering af lovgivningen om produktansvar) samt dyre- og 
plantesundhed. Ungarn vil skulle afsætte tilstrækkelige budgetmæssige og administrative 
ressourcer til regional udvikling og miljøet samt forbedre sin evne til at anvende, overvåge og 
kontrollere den finansielle bistand fra EU. Der er plads til at indrømme myndighederne 
yderligere uafhængighed, f.eks. det statslige kontrolkontor og kommunikationsmyndigheden. 
 
Ungarn har behandlet de fleste kortsigtede prioriteringer i tiltrædelsespartnerskabet på 
tilfredsstillende måde med undtagelse af styrkelse af den administrative kapacitet på området for 
regionaludvikling, omstrukturering af stålsektoren og tilpasning i miljøsektoren. Ungarn har også 
gjort gode fremskridt med realiseringen af prioriteterne på mellemlang sigt." 
 
Rapporten kan findes i sin fulde ordlyd på Kommissionens hjemmeside på adressen 
http://www.europa.int/comm/enlargement/hungary/rep_10_99/index.htm. Der henvises til det 
tidligere dokument 167.296/ændr.1, hvad angår detaljerede oplysninger over  Kommissionens 
udtalelse fra juli 1997 om Ungarns ansøgning om medlemskab. Samme dokument indeholder 
også detaljerede oplysninger om tiltrædelsespartnerskabet. 
 
Kommissionen er i færd med at udarbejde EU's "fælles forhandlingsgrundlag" for indledningen 
af de sidste forhandlingskapitler med Ungarn og fem andre lande i Luxembourg-gruppen (dvs. 
de ansøgerlande, som der først blev indledt forhandlinger med). De resterende kapitler er 
borgernes frie bevægelighed, regionalpolitik, retsvæsen og indre anliggender, landbrug og 
finanskontrol. Når forhandlingerne om disse emner er indledt, kan medlemsstaterne og 
Kommissionen svare mere præcist på anmodningerne om undtagelser eller overgangsperioder 
for ansøgerlandene, kapitel for kapitel. 
 
Den 6. april underskrev kommissær Solbes og den ungarske finansminister Jarai en fælles 
vurdering af prioriteringerne for Ungarns økonomiske politik på mellemlangt sigt (den 
anden, den første er fra juni 1997). Dokumentet omhandler især foranstaltninger inden for tre 
sektorer: sundhed, lokaladministration og jernbaner. EU's kommissær for økonomiske og 
finansielle anliggender, Pedro Solbes, sagde efter underskrivelsen af den fælles EU-Ungarn-
rapport, at den ungarske regerings økonomiske program var ambitiøst, men "for optimistisk" 
med hensyn til inflation. 
 
2. Parlamentets holdning 
 
Da Parlamentet overvejede sin holdning til Kommissionens Agenda 2000 og udtalelser om 
ansøgninger om medlemskab, var det Parlamentets synspunkt, at en udvidelsesproces skulle 
være så vidtspændende som mulig. Den 4. december 1997 vedtog Parlamentet en beslutning om 
Kommissionens meddelelse "Agenda 2000 - Et udvidet og styrket EU" (C4-0371/97). I 
beslutningen hedder det, at Parlamentet mener, "at der bør indledes intensive forhandlinger på et 
individuelt grundlag med de lande, som har gjort de største fremskridt, og støtter Kommissionens 
evaluering af, hvilke lande det drejer sig om, selvom der er visse unøjagtigheder med hensyn til 
de faktiske forhold". Især i forbindelse med Ungarn gentager beslutningen slet og ret 
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Kommissionens vurdering og har tillid til, at førtiltrædelsesstrategien vil hjælpe Ungarn med at 
leve op til kravene for medlemskab. 
 
Parlamentet understregede også betydningen af Europa-Konferencen (som alle 11 central- og 
østeuropæiske ansøgere og Tyrkiet er blevet inviteret til) og anset det "for at være et væsentligt 
instrument i det politiske samarbejde". 
 
Under mødeperioden i marts 1998 vedtog Parlamentet en beslutning om Kommissionens forslag 
til Rådets beslutning om principper, prioriteter, mellemsigtede mål og betingelser for 
tiltrædelsespartnerskaber med ansøgerlandene (A4-0087/98). Selvom ordføreren om Ungarn i 
brede træk går ind for de prioriteter, der er fastlagt i partnerskaberne, finder han det ikke 
hensigtsmæssigt at medtage en anmodning fra Kommissionen om, at Ungarn bør forbedre 
integreringen af sigøjnermindretallet. 
 
Parlamentet har vedtaget en beslutning om "Periodisk rapport fra Kommissionen  om Ungarns 
fremskridt mod tiltrædelse” (A4-0154/99). Parlamentet bifalder indledningen af forhandlingerne 
og ”glæder sig over den betydelige forbedring af Ungarns forbindelser med sine nabolande, 
navnlig Slovakiet og Rumænien”. Det ”tager med tilfredshed til efterretning, at der efter 
afløsningen af regeringen under Meciar i Slovakiet i dette land nu er indgået bindende aftaler om 
beskyttelse af det ungarske mindretal, navnlig inden for områderne kultur, undervisning og 
anvendelse af sprog”. Det ”er af den opfattelse, at den ungarske regering i sigøjnerspørgsmålet 
siden 1997 har gjort en stor indsats for at forbedre dette ungarske mindretals livskvalitet og 
samtidig har udarbejdet en handlingsplan for at opnå dette mål, men at den ikke råder over 
tilstrækkelige finansielle midler hertil.” 
 
3.  Ministerrådets holdning 
 
I Madrid blev Rådet enigt om, at tiltrædelsesforhandlingerne med Cypern og Malta skulle starte 
seks måneder efter afslutningen af regeringskonferencen. Rådet erklærede også, at det ville tage 
de nødvendige beslutninger for at indlede tiltrædelsesforhandlinger med de central- og 
østeuropæiske lande på baggrund af regeringskonferencens resultat. Man udtrykte håb om, at 
"forhandlingernes indledende fase ville falde sammen med, at man begyndte forhandlingerne 
med Cypern og Malta". På mødet i Rådet i Firenze blev dette tilsagn styrket, da man fik 
bekræftet, at forhandlingerne med de central- og østeuropæiske lande ville starte på samme tid 
som forhandlingerne med Cypern og Malta, nemlig seks måneder efter regeringskonferencens 
afslutning. 
 
Regeringskonferencen blev afsluttet i Amsterdam i juni 1997. Denne banede vejen for, at 
forhandlingerne kunne indledes i løbet af seks måneder i overensstemmelse med Madrid-
konklusionerne. I Luxembourg i december 1997 besluttede Det Europæiske Råd at "indlede en 
tiltrædelsesproces, som omfatter de ti central- og østeuropæiske ansøgerlande og Cypern". 
Endvidere besluttede Rådet at indkalde til bilaterale regeringskonferencer i foråret 1998 for at 
indlede forhandlinger med Cypern, Ungarn, Polen, Estland, Tjekkiet og Slovenien om 
betingelserne for deres indtræden i Unionen og de påfølgende traktatreguleringer. 
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4. Den ungarske regerings holdning 
 
Udenrigsminister, Maronyi har gentaget, at den nyligt tiltrådte ungarske regering bestræber sig 
på at blive medlem af EU. Selvom der var en vis skuffelse i nogle af de ungarske medier over 
resultatet af topmødet i Wien, har regeringen ikke forsøgt at indtage en alt for kritisk holdning til 
den fart, hvormed tiltrædelsesproceduren skrider frem. Den har oplyst, at den forstår, at EU's 
prioritet på indeværende tidspunkt er en intern reform, men samtidig har den understreget, at den 
ønsker at få forelagt en realistisk dato for Ungarns tiltrædelse. Ungarn mener selv, at landet vil 
være rede hertil i år 2002. 
 
Den 27. januar meddelte Viktor Orban den portugisiske premierminister, Antonio Guterres, at 
EU under det portugisiske formandskab burde indlede forhandlinger om medlemskab med 
Ungarn på alle områder. Antonio Guterres erklærede, at hans land fandt det vigtigt, at der i EU's 
interne reformer tages hensyn til EU-ansøgerlandenes interesser, herunder Ungarns. Viktor 
Orban meddelte pressen i Lissabon, at han var overbevist om, at alle parlamentspartierne i 
Portugal vil støtte en hurtig ratificering af Ungarns tiltrædelse. 
 
Ungarns chefforhandler, Endre Juhasz, kritiserede for nylig EU for, at medlemsstaterne hidtil har  
nægtet at afsløre deres forhandlingsposition med hensyn til de mere problematiske kapitler, og at 
de derfor hindrede indledningen af egentlige forhandlinger om de mest kontroversielle aspekter. 
Juhasz klagede også til pressen (i Bruxelles den 6. april) over, at EU er fuldstændig tavs om, 
hvilke økonomiske data EU påregner at anvende som grundlag for bistanden til de ungarske 
regioner. Han sagde, at han forventer en mere detaljeret redegørelse under de igangværende 
tiltrædelsessamtaler. 
 
Ungarn og EU i forhold til Østrig 
 
Viktor Orban indtog en kritisk holdning til EU's foranstaltninger over for den østrigske regering, 
da der i begyndelsen af februar blev dannet en koalitionsregering med Jörg Haiders Frihedsparti 
fra den yderste højrefløj. Ungarns premierminister betragtede rent faktisk EU's reaktion som et 
utidigt indgreb i et demokratisk lands indre anliggender. Den østrigske regering forsikrede 
følgelig Ungarn om Østrigs støtte til EU's udvidelse og især til Ungarns tiltrædelse, og dette 
trods Jörg Haiders udtalelser om at udskyde forhandlingerne og vente, til ansøgerlandene har 
nået det østrigske lønniveau. 
 
Omkring 1000 tilhængere af Hungarian Justice and Life Party (HJLP) fra den yderste højrefløj, 
som har 14 ud af 386 pladser i parlamentet, fejrede på en sammenkomst, at Frihedspartiet var 
kommet med i koalitionsregeringen. HJLP deler det østrigske Frihedsparti fjendtlige holdning til 
EU's udvidelse og er imod Ungarns tiltrædelse. 
 
 
 * * *  
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Flere oplysninger fås ved henvendelse til: 
Adam Isaacs, Europa-Parlamentet, GD IV,  
Kontoret for Internationalt Samarbejde, Analyse og Dokumentationssøgning 
Tlf.: (32 2) 2 28 43072/Fax: (32) 2 28 49063/e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Flere oplysninger om det økonomiske afsnit fås ved henvendelse til: 
Mourad Mustapha-Pacha, Europa-Parlamentet, GD IV,  
Afdelingen for Internationale og Konstitutionelle Anliggender/Luxembourg 
Tlf.: (352) 4300 23505/e-mail: mmustapha@europarl.eu.int 
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