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Euroopan parlamentin sihteeristön laajentumista käsittelevän erityistyöryhmän katsauksien tavoitteena on esittää järjestelmällisesti ja yhteenvedonomaisesti, missä 
tilanteessa unionin laajentumisneuvottelujen eri näkökohdat ovat, sekä jäsenvaltioiden, jäsenyyttä hakeneiden valtioiden ja EU:n toimielinten laajentumisen suhteen 
hyväksymät kannat. Näitä katsauksia päivitetään neuvottelujen edistyessä. Tähän mennessä on julkaistu seuraavat katsaukset: 
 
Numero Otsikko         PE-numero Päivämäärä Kielet 
 
1  Kypros ja sen liittyminen Euroopan unioniin    167.284/korj.4  18.03.99 Kaikki 
2  Unkari ja Euroopan unionin laajentuminen     167.296/korj.2 01.02.99 Kaikki 
3  Romania ja Euroopan unionin laajentuminen    167.297/korj.2 26.02.99 Kaikki 
4  Tšekin tasavalta ja Euroopan unionin laajentuminen   167.335/korj.3 18.10.99 Kaikki 
5  Malta ja sen suhteet Euroopan unioniin    167.350/korj.3 01.07.99 Kaikki 
6  Bulgaria ja Euroopan unionin laajentuminen   167.392/korj.3 11.10.99 Kaikki 
7  Turkki ja sen suhteet Euroopan unioniin    167.407/korj.2 17.06.99 Kaikki 
8  Viro ja Euroopan unionin laajentuminen    167.409/korj.1 08.10.98 Kaikki 
9  Slovenia ja sen liittyminen Euroopan unioniin   167.531/korj.1 08.02.99 Kaikki 
10  Latvia ja Euroopan unionin laajentuminen    167.532/korj.2 27.09.99 Kaikki 
11  Liettua ja Euroopan unionin laajentuminen    167.533/korj.2 12.01.99 Kaikki 
12  Puola ja sen liittyminen Euroopan unioniin    167.587/korj.2 03.03.99 Kaikki 
13  Slovakia ja sen liittyminen Euroopan unioniin   167.609/korj.2 20.08.99 Kaikki 
14  Venäjä ja Euroopan unionin laajentuminen    167.734/korj.1 23.02.99 Kaikki 
15  Laajentumisen institutionaaliset näkökohdat    167.299/korj.1 21.06.99 DE-EN-ES -FR-IT 
16  EU:n rahoitustoimen valvonta ja turvaaminen laajentumisen yhteydessä 167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Ympäristöpolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen  167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Eurooppa-konferenssi ja Euroopan unionin laajentuminen  167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Euroopan unionin laajentuminen ja talousarvioon liittyvät näkökohdat 167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen Euroopan unionin laajentumisprosessissa 167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  Euroopan unionin laajentuminen ja taloudellinen ja sosiaalinen yhdentyminen 167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Euroopan unionin laajentumista koskeva tilastoliite   167.614/korj.5 06.07.99 EN 
23  Euroopan unionin laajentumisen oikeudelliset ongelmat  167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Euroopan unionin laajentumisen liittymistä edeltävä strategia  167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Yhteistyö oikeus- ja sisäasiain alalla Euroopan unionin laajentumisprosessissa 167.690/korj.1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Naisten oikeudet ja Euroopan unionin laajentuminen   167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Maatalous ja Euroopan unionin laajentuminen   167.741  03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  Sveitsi ja Euroopan unionin laajentuminen    167.777/korj.1 08.03.99 Kaikki 
29  Euroopan unionin laajentuminen ja kalastus    167.799  12.10.98 Kaikki 
30  Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen 167.822/korj.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Numero Otsikko        PE-numero Päivämäärä Kielet 
 
31  Turvallisuus- ja puolustuskysymykset ja Euroopan unionin laajentuminen 167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Euroopan talousalue (ETA) ja Euroopan unionin laajentuminen 167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  PHARE-ohjelma ja Euroopan unionin laajentuminen   167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  Talous- ja rahaliitto (EMU) ja Euroopan unionin laajentuminen 167.962  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Teollisuuspolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen  167.963/korj.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 ja Euroopan unioniin liittymisprosessi   168.008/korj.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Laajentuminen ja taloudelliset ulkosuhteet    168.062/korj.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Euroopan parlamentin rooli laajentumisprosessissa   168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Euroopan unionin laajentumisen sosiaaliset aspektit   168.115/korj.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Ydinturvallisuus Keski- ja Itä-Euroopan hakijavaltioissa  168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Yleinen mielipide laajentumisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja hakijavaltioissa 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Venäläinen vähemmistö Baltian maissa ja Euroopan unionin laajentuminen 168.307  03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Energiapolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen  168.394  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Liikennepolitiikka ja Euroopan unionin laajentuminen  168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
  
 
Jäljennökset näistä katsauksista saa kääntymällä seuraavien henkilöiden tai ryhmien puoleen: 
E. Deguffroy, Luxemburg, SCH Sali 602, puh: (352) 4300-22906 / faksi: (352) 4300-29027 
Laajentumista käsittelevä erityistyöryhmä, Bryssel, LEO 06D119, puh: (32 2) 284 2381 / faksi: (32 2) 284 4984 
Laajentumista käsittelevä erityistyöryhmä, Strasbourg, IP2 447, puh: (33 3) 8817-4408 / faksi: (33 3) 8817-9059 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement  INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 



 5 PE 167.296/rév.3 

KATSAUS 
UNKARI JA EUROOPAN 

UNIONIN LAAJENTUMINEN 
 
 

SISÄLTÖ 
 
 Sivu 
 
 
YHTEENVETO .......................................................................................................................7 
 
 
I. POLIITTINEN TILANNE ........................................................................................7 
 1. Lähihistoria ....................................................................................................7 
 2. Instituutiot ......................................................................................................8 

3. Ajankohtaiset poliittiset kysymykset ...............................................................8 
 
 
II. TALOUDELLINEN TILANNE ..............................................................................14 

1. Siirtymäprosessin saavutukset (1995−1998)..................................................14 
A. Taloudellinen strategia ....................................................................14 
B. Ensimmäiset tulokset (vuoteen 1996 asti)........................................15 
C. Vakiinnuttaminen (1997−1998) ......................................................15 

 2. Viimeaikainen tilanne ja tulevaisuudennäkymät............................................16 
 
 
III. SUHTEET EUROOPAN UNIONIIN ......................................................................17 
 1. Komission kanta ...........................................................................................17 
 2. Parlamentin kanta .........................................................................................19 
 3. Neuvoston kanta...........................................................................................20 
 4. Unkarin hallituksen kanta .............................................................................20 
 
 
LIITE 
 
 
 



 6 PE 167.296/rév.3 

YHTEENVETO 
 
Unkari edistyy edelleen vakaasti ja tasaisesti Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa. Tämä 
ei ole kuitenkaan lisännyt Viktor Orbanin hallituksen kannatusta äänestäjien keskuudessa. Orban 
muuttikin hallituksensa kokoonpanoa vuoden 1999 lopussa, koska hallituksen kannatus väheni 
jatkuvasti mielipidetutkimuksissa. Siitä lähtien uutisotsikoita ovat hallinneet ympäristöongelmat 
– ensiksi romanialaisessa kaivoksessa sattunut syanidivuoto, joka saastutti Tisza-joen, ja toiseksi 
samaa aluetta koetelleet ankarat tulvat. Orbania on myös arvosteltu tiedotusvälineiden 
valvonnasta. 
 
Liittymisneuvotteluja EU:n kanssa on jatkettu, vaikka unkarilaiset ovatkin vedonneet EU:hun, 
etteivät sen sisäiset keskustelut viivyttäisi liittymistä. Unkarin hallitus luottaa siihen, että Unkari 
on valmis liittymään EU:hun tammikuussa 2003, vaikka EU ei olekaan vielä asettanut 
tavoitepäivää. 
 
 
I. POLIITTINEN TILANNE 
 
1. Lähihistoria 
 
Unkarin kommunistinen puolue nousi suurimmaksi puolueeksi vuonna 1947. Kahden seuraavan 
vuoden aikana kaikki muut puolueet lakkautettiin ja kaikki omaisuus kansallistettiin. 
Kommunistinen valtiosääntö tuli voimaan vuonna 1949 ja maahan pystytettiin stalinistinen 
järjestelmä. Sen vastainen kansannousu alkoi Budapestissa 23. lokakuuta 1956. Pääministeri 
Imre Nagy julisti Unkarin puolueettomaksi ja ilmoitti Unkarin eroavan Varsovan liitosta. 
Neuvostoarmeija aloitti vastahyökkäyksen 4. marraskuuta, ja kaikki vastarinta murskattiin 
joulukuun puoliväliin mennessä. Tämän jälkeen valtaan nousi sosialistisen työväenpuolueen  
(kommunistipuolueen uusi nimi) pääsihteeri Janos Kadar. Stalinistista järjestelmää lievennettiin 
jonkin verran 1960-luvulla ja kansannousuun osallistuneet armahdettiin vuonna 1963. 
 
Unkarissa toteutettiin suuria taloudellisia uudistuksia vuonna 1968 käyttöön otetun "Uuden 
taloudellisen mekanismin" myötä. Sen tarkoituksena oli lisätä yrittäjien vapautta ja 
markkinoiden osuutta taloudellisessa päätöksenteossa. Pienet osuustoimintayritykset saivat 
toimiluvan vuonna 1982. Nämä uudistukset aiheuttivat kuitenkin kiistoja uudistajien ja kovan 
linjan kommunistien välillä, ja tämän lisäksi myös ulkoiset oppositioryhmät tehostivat 
toimintaansa. Janos Kadar erosi vuonna 1988 ja hänen tilalleen puolueen pääsihteeriksi valittiin 
Karoly Grosz. Kasvavan uudistuspaineen vaikuttavin symboli oli vuonna 1956 salaisesti 
teloitetun Imre Nagyn uudelleen hautaaminen. Samaan aikaan hallitus aloitti 
oppositiopuolueiden kanssa neuvottelut poliittista uudistuksista. Vuonna 1989 Unkarin 
sosialistinen työväenpuolue muutti nimensä Unkarin sosialistipuolueeksi. 
 
Maaliskuussa 1990 pidetyt ensimmäiset vapaat parlamenttivaalit voitti oikeistolainen Unkarin 
demokraattinen foorumi. Puheenjohtajansa Joseph Antallin johdolla tämä puolue muodosti 
hallituksen kahden muun oikeistopuolueen, pienviljelijöiden puoleen ja kristillisdemokraattisen 
puolueen kanssa. Liberaalipuolueet eli vapaiden demokraattien liitto ja nuordemokraattien liitto 
(Fidesz) jäivät sosialistipuolueen kanssa oppositioon. 
 
Pääministeri Antall teki pian sopimuksen suurimman oppositiopuolueen eli vapaiden 
demokraattien kanssa. Tällä sopimuksella pääministeri lisäsi omaa valtaansa, ja sen vastineeksi 
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vapaiden demokraattien Arpad Goncz valittiin presidentiksi. Näin hallitus välttyi kahden 
kolmasosan vaatimukselta useimmissa lainsäädäntökysymyksissä. 
 
Vaalit pidettiin viimeksi toukokuussa 1998. Tuloksia pidettiin silloin melko yllättävinä. Uudeksi 
pääministeriksi valittiin Fidesz-puolueen Viktor Orban, jonka uusia koalitiokumppaneita olivat 
Riippumattomat pienviljelijät ja Unkarin demokraattinen foorumi. Tulokset olivat seuraavat: 
 
 

PUOLUE % -OSUUS 
ÄÄNISTÄ 

ENEMMISTÖ – 
VAALIEN 

PAIKKALUKU 

PAIKKA-
LUKU 
YHT. 

PAIKKA-
LUKU 
1994 

Nuorten demokraattien liitto – 
Unkarin kansanpuolue (Fidesz)  

29,4 90 148 20 

Sosialistinen puolue 32,9 54 134 209 
Riippumattomat pienviljelijät 13,2 12 48 26 
Vapaiden demokraattien liitto 7,6 2 24 70 
Unkarin demokraattinen foorumi 2,8 17 17 37 
Oikeus ja elämä 5,5 - 14 0 
Kristillisdemokraatit 2,3 - 0 22 
Sitoutumattomat/Muut 6,3 1 1 2 

 
2. Instituutiot 
 
Unkarin (vuonna 1985 valittu) parlamentti hyväksyi vuoden 1989 loppupuolella uuden 
perustuslain, joka korvasi vuodelta 1949 peräisin olleen kommunistiajan valtiosäännön, jota oli 
muutettu jonkin verran jo vuonna 1972. Unkarista tuli läntisen mallin mukainen demokratia, 
yhden puolueen erityisasema lakkautettiin ja lopuksi toteutettiin lukuisia hallinnollisia ja 
oikeudellisia uudistuksia. Puolueiden välinen komitea on valmistellut jälleen uutta perustuslakia 
parin viime vuoden ajan, mutta puolueiden keskinäiset ja sosialistipuolueen sisäiset 
erimielisyydet ovat estäneet uuden perustuslain tuomisen parlamentin käsittelyyn. 
 
Unkari on parlamentaarinen demokratia, jossa on yksikamarinen kansalliskokous. 
Vaalijärjestelmä on monimutkainen, sillä se on suhteellisen vaalitavan ja enemmistövaalin 
yhdistelmä. Kansalliskokouksen 386 paikasta 176 valitaan enemmistövaalilla eri vaalipiireistä. 
Ensimmäisellä kierroksella voittoon vaaditaan ehdoton enemmistö, muuten kaksi tai kolme 
ehdokasta siirtyy toiselle kierrokselle. Ehdokkaiden ei ole pakko asua vaalipiirissä, jota aikovat 
edustaa. Suurin osa eli 210 paikkaa jaetaan puoluekohtaisilla listavaaleilla ja suhteellisella 
vaalitavalla kansallisella ja alueellisella tasolla. Vuonna 1990 äänikynnys oli 4 %, ja vuonna 
1994 se oli 5 %. 
 
Parlamentti valitsee presidentin, jonka toimikausi on viisi vuotta. Presidentti päättää eräistä 
nimityksistä, mutta muuten presidentin virka on lähinnä seremoniaalinen 
 
3. Ajankohtaiset poliittiset kysymykset 
 
i) Koalition uudelleenjärjestely 
Pääministeri Viktor Orban vaihtoi ministereitä ensimmäistä kertaa joulukuussa 1999 kielteisten 
mielipidetutkimusten takia. Hallituksen harjoittamiin kasvuun tähtääviin politiikkoihin nuivasti 
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suhtautuneen talousministeri Attila Chikanin tilalle nimitettiin Gyorgy Matolcsy, joka oli 
pääpuolueen vaaleja edeltävän talousohjelman arkkitehti. Kansallisesta kulttuuriperinnöstä 
vastaavan ministerin Jozsef Hamorin tilalle tuli Zoltan Rockenbauer, joka oli pitkäaikainen 
puolueen jäsen ja valtiosihteeri pääministerin kansliassa. Vaihto ei koskenut yhden 
koalitiokumppanin, Riippumattomat pienviljelijät -puolueen hallinnassa olevia virkoja. 
Riippumattomat pienviljelijät –puolueen johtohahmo Jozsef Torgyan, joka on maataloudesta ja 
aluekehityksestä vastaava ministeri, vastusti pyrkimyksiä erottaa puolustusministeri Janos Szabo 
ja ympäristöministeri Pal Pepo (Fideszin ja Riippumattomat pienviljelijät –puolueen välisen 
koalitiosopimuksen mukaisesti kumpikin ministerinsalkku on viimeksi mainitun hallinnassa). 
Näyttää siltä, että Riippumattomat pienviljelijät –puoluetta palkittiin hallituksen talousarvion 
tukemisesta. Talousarvio ei sisältänyt niitä korkeampia tukiaisia, joita puolue oli alun perin 
pyytänyt maataloudelle. 
 
Pääministeri erosi tammikuun lopussa Fideszin ja Unkarin kansanpuolueen puheenjohtajan 
toimesta, jotta hänen seuraajansa voisi varata enemmän aikaa puolueen valmistautumiseen 
vuonna 2002 pidettäviin parlamenttivaaleihin. Ensimmäistä kertaa sitten vuonna 1990 pidettyjen 
ensimmäisten kommunistivallan jälkeisten vaalien hallituksen päämies päätti, ettei toimi 
puolueensa puheenjohtajana. Orban sanoi ymmärtäneensä viimeisten 18 kuukauden aikana, ettei 
hänellä kerta kaikkiaan ollut aikaa hoitaa kumpaakin työtä kunnolla. 
 
Ylimääräisessä puoluekokouksessa valittiin kansallisesta turvallisuudesta vastaava salkuton 
ministeri Laszlo Kover puolueen puheenjohtajaksi. Kover on yksi puolueen perustajista ja 
pääministerin kaikkein lähimmistä liittolaisista. 
 
ii) Koalition erimielisyydet 
Vaaliliiton kahden pääkumppanin, Fideszin ja Unkarin kansanpuolueen sekä Riippumattomat 
pienviljelijät –puolueen, väliset jännitteet ovat selvästi lisääntymässä. Juuri ennen kuin hallitseva 
pääpuolue piti ylimääräisen kokouksensa, Orbania siteerattiin hänen todettuaan, ettei hän 
kannata Torgyanin nimittämistä Unkarin presidentin virkaan, jonka on määrä vapautua 
kesäkuussa (presidentin valitsee parlamentti, ei äänestäjäkunta suoraan). Orbanin mielestä oli 
parempi, jos Arpad Goncz jatkaisi presidenttinä. Riippumattomat pienviljelijät -puolue vastasi, 
ettei tästä aiheesta voida hieroa kauppaa, koska sille oli myönnetty koalitiosopimuksessa oikeus 
nimittää presidenttiehdokas. 
 
Kahdella puolueella on vain muutama kuukausi aikaa päästä kompromissiin. Tämä edellyttää 
sitä, että Fideszin ja Unkarin kansanpuolueen on tehtävä myönnytyksiä Riippumattomat 
pienviljelijät -puolueelle muissa asioissa, esimerkiksi maatalouden talousarvion osalta. 
Lehdistötiedotteet osoittivat vuoden 1999 lopussa pääministerin kanslian harkitsevan 
mahdollisuutta muodostaa vähemmistöhallitus, jos koalitio hajoaisi presidentin nimittämisen 
jälkeen. Vaikka koalition hajoamista ei voidakaan sulkea ulkopuolelle, uudet vaalit eivät olisi 
kuitenkaan Riippumattomat pienviljelijät -puolueen etujen mukaiset ottaen huomioon sen 
alhaisen suosion mielipidetutkimuksissa ja sen todennäköisyyden, että se saisi nykyistä 
vähemmän paikkoja. Sama pätee Fidesziin ja Unkarin kansanpuolueeseen, joten riidan 
todennäköisimpänä tuloksena on kompromissi. 
 
Kaikki ei ole hyvin myöskään suhteissa kolmanteen koalitiokumppaniin, Unkarin 
demokraattinen foorumi -puolueeseen. Sen johtohahmo Ibolya David ilmoitti 2. helmikuuta 
Rauhan oikea käsi 2000 –ryhmittymän perustamisesta. Ryhmittymä koostuu oikeistolaisista 
maltillisista voimista. Unkarin demokraattinen foorumi –puolueen lisäksi Unkarin 
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demokraattinen kansanpuolue, Yrittäjien puolue ja Kristillisdemokraattien liitto ovat edustettuina 
uudessa ryhmässä. Unkarin demokraattisen kansanpuolueen johtohahmo Erzsebet Pusztai totesi, 
että unkarilaiset ovat pettyneitä politiikkaan ja sen "turhan terävään sävyyn". Unkarin 
demokraattinen kansanpuolue perustettiin vuonna 1996, jolloin maltilliset kansanedustajat 
erosivat Unkarin demokraattinen foorumi -puolueesta, mutta se ei onnistunut saamaan edustusta 
parlamenttiin vuonna 1998. Näyttää siltä, että uuden ryhmittymän perustaminen on ollut yllätys 
sekä Fideszille ja Unkarin kansanpuolueelle että Riippumattomat pienviljelijät -puolueelle. Tämä 
osoittaa, että koalition kolmas osapuoli ei ole erityisen tyytyväinen sivurooliinsa hallituksessa ja 
että se odottaa jo seuraavia vaaleja. 
 
iii) Hallituksen suhteet lehdistöön 
Lehtimiehet ovat syyttäneet pääministeri Viktor Orbania henkilökohtaisten etujen ajamisesta 
hänen pyydettyään tiedotusvälineitä koskevan lain muuttamista siten, että oikaisuvaatimuksia 
kiristettäisiin. Fidesz voitti lokakuussa alioikeuden oikeudenkäynnit kahdessa 
kunnianloukkausjutussa viikkolehteä vastaan. Lehden julkaisemassa jutussa väitettiin, että 
vuonna 1993 Fideszin keskustoimiston myynnistä saatu raha kanavoitiin puolueelle 
ystävällismielisten yritysten kautta, jotta Orbanin isä pystyi ostamaan kaivoksen. Tuomioistuin 
katsoi, että artikkelissa viitattiin väärin perustein yrityksiin "Fideszin yrityksinä", vaikka puolue 
ei niitä omistanut. Sen jälkeen kun Fidesz oli voittanut oikeusjutun, Orban vaati lehdistöä 
koskevan lain muuttamista. Unkarin lehtimiesten yhdistys (Muosz) syytti Orbania kuitenkin 
muutosten ehdottamisesta vain siksi, että hän oli henkilökohtaisesti ollut osallisena 
kunnianloukkausjutussa. Tämä vihjaus kiistettiin. 
 
Parlamentti ei onnistunut 29. helmikuuta nimittämään Unkarin television julkisen säätiön 
tiedotusvälineiden hallintoneuvostoa. Kaksi Riippumattomat pienviljelijät –puolueen 
kansanedustajaa pidättäytyivät äänestyksestä ja jotkut Unkarin demokraattinen foorumi -
puolueen kansanedustajista eivät osallistuneet äänestykseen. Parlamentti oli aiemmin hyväksynyt 
kokoonpanoltaan vajaan kansallisen radio- ja televisioneuvoston. Unkarin yleinen syyttäjä 
Kalman Gyorgyi erosi tämän jälkeen 6. maaliskuuta, koska hänen mielipidettään siitä, että oli 
perustuslain vastaista valita vain hallituksen edustajia tiedotusvälineiden hallintoneuvostoihin, ei 
otettu huomioon. 
 
Kansainvälinen lehdistöinstituutti julkaisi 13. maaliskuuta lehdistön tilannetta maailmassa 
koskevan vuosiraporttinsa 1999 ja arvosteli avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden puutetta 
Unkarin lehdistössä. Raportissa mainittiin tapaukset, jolloin lehtimiehiä vastaan oli hyökätty tai 
heidän toimistojaan oli tutkittu. Siinä kuvattiin myös perustuslakituomioistuimen päätöstä 
säilyttää kokoonpanoltaan "vajaa" Unkarin television hallintoneuvosto "yllättäväksi". 
 
Noin 6000 mielenosoittajaa käveli 14. maaliskuuta Budapestin läpi ja vaati tiedotusvälineille 
riippumatonta hallintoneuvostoa. Orban reagoi viittaamalla äskettäiseen mielipidetutkimukseen, 
jossa puolet vastaajista uskoi, ettei lehdistönvapaus ole maassa vaarassa, kun taas 41 % uskoi 
näin olevan. Hän lisäsi, että "puolueliittoutuma" vaikuttaa merkittävästi siihen, miten ihmiset 
arvioivat tiedotusvälineitä, ja huomautti, että 77 % hänen puolueensa Fideszin kannattajista ei 
uskonut lehdistönvapauden olevan vaarassa. Hän jatkoi, että useissa EU:n maissa hallitus on 
suoraan vastuussa joistakin tiedotusvälinealan arkaluontoisista nimityksistä, mikä ei ole asian 
laita Unkarissa. 
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iv) Syanidivuoto 
Suuri määrä syanidia valui 31. tammikuuta romanialaisesta kaivoksesta Szamos-jokeen. Tämän 
jälkeen myös Unkarin toiseksi suurin joki Tisza saastui, ja seurauksena oli yli 10 tonnia 
myrkyllistä jätettä. Myöhemmin 11. maaliskuuta sattui toinen vuoto, kun noin 20 000 tonnia 
lyijyn, kuparin ja sinkin saastuttamaa mutaa alkoi valua Tiszaan. Unkarin viranomaiset 
määräsivät korkeimman mahdollisimman hätätilan koko Tisza-joen yläsuistolle Tiszabecsin ja 
Tokajin kaupunkien välille. Hallituksen komissaari Janos Gonczy totesi, että raskasmetallien 
aiheuttaman saastumisen vaikutukset saattaisivat kestää vieläkin kauemmin kuin äskettäisen 
syanidivuodon vaikutukset. Pääministeri Viktor Orban totesi, että jos asiaa ei muuten saada 
ratkaistua, kansainvälisen yhteisön on painostettava Romaniaa allekirjoittamaan 
ympäristönsuojelua koskevia sopimuksia. 
 
Parlamentin ympäristönsuojeluvaliokunnan puheenjohtaja Zoltan Illes luonnehti tapausta Itä-
Euroopan pahimmaksi ympäristökatastrofiksi sitten Ukrainassa vuonna 1986 tapahtuneen 
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden. Unkarin ympäristöviranomaiset arvostelivat EU:n 
reagoinnin hitautta, koska EU:n ympäristöviranomaiset aloittivat vahinkojen arvioimisen vasta 
kahden viikon kuluttua, ja totesivat, että joen täydellinen kunnostus saattaa kestää 10–15 vuotta. 
Martonyi arvosteli Esmeralda Exploration -yritystä, Aurulin kultasulattamosta 50 % omistavia 
australialaisia omistajia, jotka kiistivät vastuunsa tapauksesta väittämällä, että 
ympäristökatastrofia ei aiheuttanut syanidivuoto vaan kylmä sää ja vuodon neutraloimisessa 
käytetyt kemikaalit. Romanian hallitus omistaa Aurulin sulattamosta 45 % ja yksityiset sijoittajat 
loput 5 %. 
 
Viktor Orban kertoi lehtimiehille 18. maaliskuuta tavattuaan romanialaisen virkaveljensä Mugur 
Isarescun Budapestissä, että sillä välin, kun hän on saanut "kaikenlaisia mahdollisia selityksiä" 
Tisza-joen saastumisen syistä, "Unkari on kärsinyt muiden aiheuttamista vahingoista ja näiden 
muiden on maksettava korvauksia". Ulkoministeri Janos Martonyi taas kertoi lehtimiehille 
Brysselissä 21. maaliskuuta, että Tisza-joen toistuva saastuminen on nostanut esiin kysymyksen 
Romanian vastuusta. 
 
Romanian, Slovakian, Ukrainan ja Unkarin ympäristöministerit tapasivat 3. huhtikuuta 
Budapestissä, jossa he allekirjoittivat sopimuksen tulevien rajat ylittävien ympäristökatastrofien 
ehkäisemisestä. 
 
v) Tulvat 
Pääministeri Viktor Orban julisti 8. huhtikuuta hätätilan Itä-Unkarin jokien varrelle Tisza-joen 
valtavien tulvien takia. Orban nimitti liikenne-, televiestintä- ja vesiasioista vastaavan ministerin 
Kalman Katonan hallituksen komissaariksi vastaamaan tulvasuojasta ja antoi hänelle täydet 
valtuudet komentaa poliisi ja armeijan yksiköt puolustustöihin. Yli 100 henkilöä evakuoitiin 
kotoaan. Noin 7 500 ihmistä värvättiin pelastustöihin tulva-alueella. Katona arvioi, että 
seuraavien 30 päivän aikana tarvittaisiin noin 10,5 miljardia forinttia (39 miljoonaa dollaria) 
kattamaan tulvan aiheuttamia odotettuja kuluja. 
 
vi) Armeijan uudistus 
Puolustusministeriö aloitti heinäkuussa puolustusstrategian arvioinnin selvittääkseen, millaista 
armeijaa maa tarvitsee ja miten paljon varoja se edellyttää. Ministeriö aikoo laatia luonnoksen 
syyskuun loppuun mennessä. Arviointi on reaktio puolustusvoimien asteittaiseen 
heikkenemiseen; puolustusvoimilla ei ole uudistamisen edellyttämiä varoja. On ehdotettu 
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suunnitelmia, joiden mukaan sotilaiden määrää vähennettäisiin 10 000–15 000. Fodor totesi 
kuitenkin heinäkuussa, että vähennys ei missään tapauksessa olisi näin suuri. 
 
Uudistussuunnitelmat saattavat kuitenkin viivästyä rahoituksen puutteen takia, koska 
puolustusministeriön vajeen on ilmoitettu olevan 10 miljardia forinttia (42,7 miljoonaa dollaria) 
vuonna 1999. Tämän tuloksena hallituksen on ilmoitettu pyytäneen Natolta lupaa tarkistaa sen 
liittoutumalle antamiaan rahoitussitoumuksia, jotka olivat 2,2 miljardia forinttia vuonna 1999. 
Armeija kilpailee varoista ilmavoimien kanssa, joiden kehityssuunnitelmaan sisältyy 
taistelukoneiden hankinta vuoden 2000 loppuun mennessä ja nykyisen konekannan 
uudistaminen. Se tarvitsee 30−32 länsimaista monitoimitaistelukonetta osallistuakseen Naton 
komennuksiin. Nämä ilma-alukset korvaavat MiG-21 –suihkumoottorikoneet, jotka on määrä 
poistaa käytöstä vuosina 2001−2002. Uusien lentokoneiden ostamisen sijaan ilmavoimat 
suunnittelee reservikoneiden hankintaa symboliseen hintaan, jolloin jokaista voitaisiin uudistaa 
5–7 miljoonalla dollarilla. 
 
vii) Romanikansa 
Samalla tavoin kuin alueen monissa muissa maissa, huolenaiheena on romanivähemmistön 
ahdinko. Romanien lehdistökeskus on tuonut päivänvaloon romanien erityisiä syrjintä- ja 
pahoinpitelytapauksia. Mainittuihin tapauksiin sisältyy romanilasten eristäminen muusta 
koulusta yhdelle alueelle, ja tätä valitusta on käsitelty menestyksekkäästi paikallisessa 
tuomioistuimessa. Toisessa tapauksessa piirioikeus on määrännyt valtuuston maksamaan 
korvauksia, koska se on myöntänyt sosiaalietuuksia vain silloin kun hakijat ovat suostuneet 
tekemään vapaaehtoista sosiaalityötä kaupungin hyväksi. Tuomioistuimissa esille nostettujen 
juttujen lisäksi useat romanit ovat valittaneet poliisien epäystävällistä käytöstä ja monia elämän 
aloja koskettavaa ja kaikkialle leviävää halpamaista syrjintää. 
 
viii) Alueelliset suhteet 
Romania 
Romanian ja Unkarin väliset suhteet ovat parantuneet viime vuosien aikana. Merkittävää 
edistystä on tapahtunut opetuslain alalla ja yleensäkin Romanian unkarilaisen vähemmistön 
tilanteessa. 
 
Bukarestissa pidettiin heinäkuun lopussa vuonna 1999 Romanian ja Unkarin hallitustenvälisen 
sekakomitean istunto, jonka puheenjohtajina toimivat kummankin maan ulkoministerit. 
Sekakomitean erikoisvaliokunnissa keskusteltiin molempia kiinnostavista aiheista, kuten 
eurooppalaisesta ja euroatlanttisesta yhdentymisestä, kansallisista vähemmistöistä, kulttuurista, 
opetuksesta ja uskontokunnista, yhteistyöstä sotilasasioissa, infrastruktuurista, ympäristöstä, rajat 
ylittävästä yhteistyöstä ja paikallishallintojen välisestä yhteistyöstä, kaupasta ja 
diplomaattisuhteista. Mitä tulee Unkarissa asuvan romanivähemmistön mahdollisuuteen saada 
edustaja Unkarin parlamenttiin, Unkarin viranomaisten on laadittava uusi oikeudellinen kehys 
tämän asian ratkaisemiseksi. 
 
Kaksi alaa aiheuttavat kuitenkin selvästi erimielisyyttä Unkarin ja Romanian välillä: kirkon 
omaisuutta ei ole onnistuttu palauttamaan eikä suunniteltua unkarinkielistä valtionyliopistoa ole 
perustettu. Orban on arvostellut kirkon omaisuuden palauttamisen hitautta ja sanonut 
valittelevansa sitä, että hänen on nostettava esiin etnisiin unkarilaisiin liittyviä kysymyksiä 
Romanian johtajien kanssa käytävissä keskusteluissa. Lisäksi hän on kuitenkin sanonut, että 
Unkari suhtautuu torjuvasti etnisten unkarilaisten tilannetta Romaniassa koskevaan 
kompromissiin. Hän on vahvistanut tukevansa unkarilaista yliopistoa koskevaa pyyntöä ja 
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ehdottanut, että äskettäiset ehdotukset kirkon tukemasta unkarinkielisestä yliopistosta voisivat 
tarjota asiaan ratkaisun. 
 
Unkarin hallituksen ja Romaniassa toimivan Unkarin demokraattisen unionin (HDUR) edustajat 
sopivat marraskuun lopussa vuonna 1999 yksityisrahoitteisen unkarilaisen yliopiston 
rahoittamisesta Transylvaniassa Romaniassa. Unkarin hallitus myönsi 2 miljardia forinttia, mutta 
HDUR huomautti, että varoja tarvittaisiin huomattavasti enemmän. HDUR vaatii edelleen 
Romanian valtion rahoittaman unkarilaisen yliopiston perustamista, mutta aikoo tällä välin saada 
tukea Unkarin hallitukselta. Romanian opetusministeri Andrei Marga on hylännyt ajatuksen 
erillisestä valtion tukemasta unkarilaisesta yliopistosta. Ministeri, joka toimi aikaisemmin Babes-
Bolyain yliopiston rehtorina Clujssa, on edelleen sitä mieltä, että paras keino perustaa 
"monikulttuurinen" yliopisto on parantaa Babes-Bolyain olemassa olevia rakenteita. Siellä olisi 
mahdollista suorittaa oppiarvoja romanian, unkarin ja saksan kielessä. 
 
Slovakia 
Slovakian kielilaki 
Unkarin hallitus on arvostellut jyrkästi Slovakian heinäkuussa antamaa vähemmistökieliä 
koskevaa lakia. Laki sallii vähemmistöjen käyttävän äidinkieltään virallisissa yhteyksissä 
alueilla, joilla heitä on vähintään 20 % väestöstä. Unkarin ulkoministeriö on valitellut, että 
alemman rajan asettaminen on vastoin niitä sitoumuksia, joita Slovakia on tehnyt näiden kahden 
maan välisessä perussopimuksessa. Hän on vaatinut, että Slovakian on annettava maan 
unkarilaisen vähemmistön käyttää omaa kieltään vapaasti sekä yksityisessä että julkisessa 
elämässä. 
 
Ulkoministeriö on arvostellut Slovakiaa myös siitä, että se ei ole ottanut huomioon Unkarin 
koalitiopuolueen (SMK), Slovakian unkarilaista vähemmistöä edustavan suurimman poliittisen 
ryhmittymän vaatimuksia 20 %:n rajan poistamiseksi laista. SMK on vastustanut lakialoitetta ja 
tehnyt vaihtoehtoisen ehdotuksen vähemmistökielien käytön ulottamisesta opetukseen, 
tuomioistuimiin, kulttuuriin ja tiedotusvälineisiin. Uusi laki on kuitenkin saanut tukea useilla 
EU:n foorumeilla samalla kun Slovakian presidentti Rudolf Schuster on toivonut, ettei se 
vahingoittaisi näiden kahden maan välisiä suhteita. 
 
Gabcikovo-Nagymarosin pato 
Padon rakentamisen vastaiset protestit 1980-luvun lopussa olivat Unkarissa monelle tärkeä 
poliittisen elämän siirtymäriitti, ja tällä kysymyksellä onkin erityistä painoarvoa monille 
unkarilaisille. Kansainvälisen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta muodostui 
merkittävä vaalikysymys sen jälkeen, kun Sosialistinen puolue ilmoitti ilman mitään etukäteistä 
julkista keskustelua tehneensä sopimuksen Slovakian viranomaisten kanssa padon rakentamisen 
loppuun saattamisesta Kansainvälisen tuomioistuimen Haagissa tekemän päätöksen mukaisesti. 
Padon rakentamissuunnitelman vastaiset mielenosoitukset ja parlamentissa esiintynyt vastustus 
johtivat siihen, että hallitus peruutti slovakialaisten kanssa tekemänsä sopimuksen. Kaikki 
parlamentin puolueet Sosialistista puoluetta lukuun ottamatta (joka oli silloin hallituksen 
pääpuolue) vastustivat sopimusta. Hallitus suostui lopulta lykkäämään kaikkia päätöksiä vaalien 
jälkeiseen aikaan, vaikka tämä merkitsikin sitä, että tuomioistuimen päätös maaliskuun 
takarajasta sopimuksen tekemiseksi ylitettiin. Uusi hallitus ei ole virallisesti aloittanut 
neuvotteluja uudelleen Slovakian kanssa. Se on kuitenkin sanonut olevansa halukas ratkaisemaan 
kysymyksen ilman, että asia palautetaan Haagin tuomioistuimen käsiteltäväksi.  
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Unkari esitti joulukuussa 1999 Slovakialle 800-sivuisen ehdotuksen, jonka tavoitteena on riidan 
ratkaiseminen. Uusimmassa ehdotuksessa Slovakiaa pyydetään kääntämään Tonava-joen virtaus 
takaisin Unkarin Szigetkozin alueelle, ja tämän vastapainona Unkari hylkää sähkönsaantia 
Gabcikovon voimalaitoksesta koskevan vaatimuksensa. Vettä käytetään Slovakiassa yleisesti 
sähköntuotantoon.  
 
Muut kysymykset 
Unkarin ja Slovakian liikenneministerit antoivat toukokuussa 1999 lausunnon, että Maria 
Valerian jälleenrakennus Sturovon (Slovakia) ja Esztergomin (Unkari) välillä Tonavan yli on 
tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2001 alkuun mennessä. Työt on määrä aloittaa vuoden 2000 
alussa ja ne pitäisi saattaa päätökseen samana vuonna tai viimeistään vuoden 2001 alkuun 
mennessä. Sillan pitäisi olla korkeampi kuin alkuperäisen sillan, sen olisi oltava aikaisempien 
suunnitelmien mukainen ja siihen olisi rakennettava erityinen polkupyörätie. Kansainvälinen 
tarjouskilpailu on tarkoitus julkistaa syyskuussa. 
 
Maria Valerian silta on nimetty Itävallan keisarin Franz Joseph I:n tyttären mukaan. Natsit 
räjäyttivät sillan vetäytyessään joulukuussa 1944. EU tukee sillan jälleenrakentamista ja on 
varannut tähän 5 miljoonaa PHARE-ohjelmasta (noin puolet kokonaiskustannuksista). 
 
 
II. TALOUDELLINEN TILANNE 
 
1.  SIIRTYMÄPROSESSIN SAAVUTUKSET (1995–1998) 
 
A) TALOUDELLINEN STRATEGIA 
 
Suunnitelmataloudesta markkinatalouteen siirtymisen suhteen Unkaria on pidetty 
edistyneimpänä maana. COMECONin romahtaminen aiheutti kuitenkin ensi vaiheessa Unkarissa 
taantuman vuosien 1990 ja 1994 välillä. 
 
Erittäin selkeä poliittinen tahto johti kuitenkin maaliskuussa 1995 vakauttamisohjelman 
hyväksymiseen, jota seurasi näyttävä elpyminen. Se perustui rahapolitiikkaan ja 
budjettipolitiikkaan, joiden perustavista osista on aiheellista muistuttaa. 
 
1.  Rahapolitiikka 
 
Yksi tämän politiikan olennaisista osista oli pariteettijärjestelmän käyttöönotto. Siinä on kapeat 
vaihteluvälit, joiden avulla forintti on pysynyt lähellä vaihteluvälin alarajaa. 
 
2.  Budjettipolitiikka 
 
Se perustui: 
 
- menojen jyrkkään supistamiseen, erityisesti julkisen sektorin palkoissa; 
 
- sosiaaliturvamenoihin tarkoitettujen budjettisiirtojen ankariin leikkauksiin. 
 
Yksityistämisestä saatuja tuloja käytettiin samanaikaisesti talousarviotilanteen parantamiseen ja 
alijäämää saatiin siten supistettua yli puolella 3,1 %:iin BKT:sta vuonna 1996.  
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Tämän makrotaloudellisen politiikan toteuttamisen lisäksi on suoritettu rakenneuudistuksia: 
 
-  pankkiala: 

toimet pankkien pääoman uudelleenjärjestelemiseksi ja tervehdyttämistoimet. Vuoden 
1996 lopulla pankkiala oli lähes kokonaan yksityistetty. 

-  yksityistäminen: 
vuoden 1995 lain nojalla on suoritettu tärkeitä yksityistämistoimia: televiestintä, 
kaasu, pankit ja teollisuus. 

 
 
B) ENSIMMÄISET TULOKSET (vuoteen 1996 asti) 
 
Palkkojen alentaminen ja julkisen kulutuksen vähentäminen aiheuttivat kotimaisen kysynnän 
laskun vuosina 1995 ja 1996. Sen seurauksena BKT:n kasvu hidastui. Se laski 2,9 %:sta vuonna 
1994 1,5 %:iin vuonna 1995 ja 1,3 %:iin vuonna 1996. 
 
Kasvu pysyi positiivisena viennin vuoksi: forintin devalvointi kiihdytti viennin kasvua vuonna 
1995, minkä seurauksena nykyinen maksutasevaje väheni. 
 
Inflaatioprosentti laski 28,2 %:sta vuonna 1995 23,6 %:iin vuonna 1996. 
 
Työttömyysaste laski: 10,4 % vuonna 1995 

10 % vuonna 1996 
 
 
C) VAKIINNUTTAMINEN (1997–1998) 
 
Unkarin talouskasvu on vahvistunut. Sitä on piristänyt suorien ulkomaisten investointien 
tasainen määrä, joilla on osaltaan nykyaikaistettu taloutta ja edistetty kasvuvauhtia. 
 
Tervehtyneiden julkisten varojen ja merkittävästi parantuneen maksutaseen avulla 
ulkomaanvelkaa on ollut mahdollista alentaa. 
 
Näin ollen vuoden 1995 vakauttamisohjelman aikaansaaman hidastumisen tilalle on tullut 
kasvun nopeutuminen, jolle on leimaa-antavaa teollisuustuotannon voimakas kasvu: 

+ 2,3 % vuonna 1996 
+ 11,1 % vuonna 1997. 

 
BKT, joka oli kasvanut 4,4 % vuonna 1997, lisääntyi 5,1 % vuonna 1998. 
 
Ulkoinen asema on vahvistunut uudelleen vuosina 1997–1998. 
 
Vuonna 1997 juoksevien valuuttatoimien alijäämä väheni 40 % verrattuna vuoteen 1996, koska 
kauppataseen vaje laski yli kolmanneksen ja matkailun tase parani. 
 
Vuonna 1998 ulkomaankaupan kehitys jatkui voimakkaana, koska vienti oli tuontia suurempaa 
kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 
 
Kulutus on kasvanut palkkojen nousun jatkumisen ja työttömyyden laskun ansiosta. 
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Inflaatioprosentin kehitys on ollut myönteistä: 18,3 % vuonna 1997 ja 14,3 % vuonna 1998. 
 
Budjettipolitiikkaa on noudatettu: budjettivaje laski 4,8 %:iin BKT:sta vuonna 1997. Tämä vaje 
nousi kuitenkin 5,4 %:iin BKT:stä vuonna 1998. 
 
Ulkomaanvelka, joka oli vähentynyt vuodesta 1996 alkaen (27 miljardia dollaria verrattuna 
vuoden 1995 31,5 miljardiin dollariin), vähentyi lisää vuonna 1997 (23,7 miljardia dollaria) ja 
nousi hieman vuonna 1998 (25,1 miljardia dollaria). 
 
 
Rakenneuudistusten alalla tehtiin kaksi pääuudistusta vuonna 1997: 
 
-  uuden eläkejärjestelmän hyväksyminen (erityisesti työnantajamaksun alentaminen) 
 
-  pankkialan yksityistämisen loppuunsaattaminen. 
 

*  *  * 
2.  VIIMEAIKAINEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 
 
Unkarin talous osoitti vuonna 1999 pystyvänsä hyvin vastustamaan sitä uhkaavaa ympäristöä, 
jota edusti konflikti entisessä Jugoslaviassa. Itse asiassa BKT:n kasvuvauhdiksi arvioitiin tänä 
vuonna 4,2 %, mikä on vastoin kaikkia odotuksia erittäin hyvä tulos. 
 
Kasvu hidastui vuoden 1999 ensimmäisten kuukausien aikana pääasiassa teollisuustoiminnan 
vähenemisen takia, joka puolestaan johtui viennin heikentymisestä. Maataloustuotannon 
väheneminen ja rakennus-, liikenne- ja televiestintäalojen taantuminen ovat vähemmässä määrin 
vahvistaneet tätä suuntausta. BKT:n kasvuvauhti on kuitenkin nopeutunut toisen 
vuosineljänneksen alussa. OXFORD ANALYTICA DATA BASEn (O.A.D.B.) mukaan tämä 
kehitys on johtunut toisaalta suorien ulkomaansijoitusten suuresta määrästä ja toisaalta sellaisten 
rakenneuudistusten toteuttamisesta kaupallisella alalla, jotka ovat edistäneet euroalueella 
sijaitsevien ulkoisten markkinoiden valloitusta. Vientitilanteen paraneminen yhdessä tuonnin 
vähentymisen kanssa on mahdollistanut maksutasevajeen tason rekisteröimisen alkuperäisiä 
ennusteita alhaisemmaksi: ECONOMIST INTELLIGENCE UNITin (E.I.U.) mukaan se oli 
vuonna 1999 2,8 miljardia dollaria eli 5,8 % BKT:sta. 
 
Vaikka inflaatiotaso ylittikin virallisen tavoitteen vuonna 1999 ja oli E.I.U:n mukaan 9,8 %, se 
laski kuitenkin merkittävästi vuoteen 1998 verrattuna (14,3 %). 
 
Budjettivaje oli 4,5 % BKT:sta ja väheni siten vuoteen 1998 verrattuna virallisen ennusteen 
mukaisesti. Työttömyysaste laski ja oli 9,6 % vuonna 1999. 
 

*  *  * 

Kokonaisuudessaan on havaittavissa talouden elpymistä. Tämä on tulosta viime vuosina 
harjoitetusta sitkeästä politiikasta, joka on luonut maalle vakaan perustan. 
 
Vuoden 2000 talousarvio perustuu menojen 2,5 %:n kasvuun, jonka on tarkoitus pitää vaje 
3,5 prosentissa BKT:sta. Inflaatiotaso pyritään pitämään 6—7 prosentissa. Tuonnin ja viennin 
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kasvu on säilynyt 9—11 prosentissa, minkä seurauksena maksutasevaje on supistunut. Sen 
arvioidaan nykyisin olevan 2,5 miljardia dollaria. 
 
Hallitus on tässä budjettikehyksessä asettanut seuraavia ensisijaisia tavoitteita erityisesti 
tieverkkoon liittyvän infrastruktuurin kehittäminen, perhepolitiikka, maatalous ja puolustus. 
 
Tämä talousarvio osoittaa vielä Unkarin julkisen rahoituksen heikkouden verrattuna muihin 
Keski-Euroopan maihin. Tämä tilanne selittyy rakennesyillä: sosiaaliturvan budjettivajeella 
(sairaus- ja vanhuuseläkevakuutukset), jota hallitus ei ole pystynyt hillitsemään. Tilanne 
huolestuttaa OECD:tä, joka antoi vuonna 1999 hyvin kriittisen raportin Unkarin 
terveydenhuoltojärjestelmästä. Siinä paljastui, että odotettu elinikä on tässä maassa alhaisempi 
kuin OECD:n jäsenmaissa ja että terveysjärjestelmä on sopimaton (liikaa lääkäreitä ja liian 
vähän lääkintähenkilökuntaa). Hallituksen on siten toteutettava asianmukaisia 
rakenneuudistuksia julkisen rahoituksen menojen kasvun välttämiseksi. 
 
Euroopan komissio on 13. lokakuuta 1999 antamassaan kertomuksessa ilmaissut 
huolestuneisuutensa budjettivajeesta. Samalla se on pannut merkille, että makrotaloudellinen 
vakaus on säilytetty. 
 
 
III. SUHTEET EUROOPAN UNIONIIN 
 
Unkari oli niiden maiden joukossa, joiden kanssa EU aloitti jäsenyysneuvottelut 31. maaliskuuta 
1998. 
 
1. Komission kanta 
 
Euroopan komissio julkaisi 13. lokakuuta 1999 toisen määräaikaiskertomuksensa Unkarin 
edistymisestä liittymisen valmisteluissa. Päätelmässä komissio toteaa seuraavasti: "Unkari 
täyttää Kööpenhaminassa vahvistetut poliittiset arviointiperusteet." Kahteen alaan on kuitenkin 
kiinnitettävä vielä erityistä huomiota. Ensimmäinen koskee romanien tilannetta, jonka osalta 
hallitus alkaa soveltaa romaneja koskevaa keskipitkän aikavälin toimintasuunnitelmansa, johon 
hallituksen on saatava riittävät varat talousarviosta. Toinen ala koskee korruption torjuntaa, 
jonka osalta äskettäisiä ponnisteluja on vahvistettava entisestään. 
 
"Unkari on toimiva markkinatalous ja markkinatalouden perustana olevia oikeudellisia ja 
institutionaalisia rakenteita on vahvistettu entisestään. Sen pitäisi pystyä selviytymään hyvin 
kilpailun ja markkinavoimien paineista unionissa keskipitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää 
kuitenkin jatkuvaa edistymistä rakenneuudistuksissa." 
 
"Makrotaloudellinen vakaus on säilytetty, inflaatio on laskenut ja talouskasvu on jatkunut. Jos 
vaihtotaseen laajenemista ei kuitenkaan valvota, se saattaa uhata viime vuosina saavutettuja 
makrotaloudellisia voittoja. Edistystä on tapahtunut monilla rakennepolitiikan alueilla, etenkin 
talousarviouudistuksessa, eläkeuudistuksessa ja yksityistämisessä. Eläkejärjestelmää koskevat 
äskettäiset päätökset ovat kuitenkin kyseenalaistaneet hallituksen sitoutumisen 
eläkeuudistukseen." 
 
"Unkari on edistynyt tasaisesti yhteisön säännöstön saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sen soveltamisessa useimmilla aloilla. Edistystä on tapahtunut edelleen 
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sisämarkkinoilla julkisia hankintoja ja henkistä omaisuutta koskevien lakien alalla (lukuun 
ottamatta taannehtivaa patenttisuojaa), ja niiden tehokkaan täytäntöönpanon takaamiseksi on 
tehty merkittäviä ponnisteluja. Huomattavaa edistymistä on tapahtunut itsenäistä yrittäjyyttä 
koskevan lainsäädännön hyväksymisen ansiosta, joka poistaa rajoitukset niiden EU:n 
kansalaisten osalta, jotka haluavat sijoittautua Unkariin. Vaikka Unkarin onkin nopeutettava 
EU:n standardien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja varmistettava markkinoiden 
valvonnan toimivuus, maa on edistynyt merkittävästi uuden lähestymistavan soveltamisessa 
standardien ja sertifioinnin aloilla. Unkari on hyväksynyt valtiontukia koskevan lain, jonka 
pitäisi helpottaa valtiontuen tehokkaan ohjaus- ja valvontajärjestelmän kehittymistä. Edistys on 
ollut tasaista mutta hidasta maatalouden, eläinlääketieteen ja kasvinsuojelun aloilla. Ponnisteluja 
on selvästi nopeutettava, jos halutaan saavuttaa riittävä yhdenmukaistamisen taso keskipitkällä 
aikavälillä. Unkari on edistynyt suhteellisen hyvin liikennealan yhdenmukaistamisessa, vaikka 
rautatiealan yhdenmukaistaminen ja rautateiden todellinen rakenneuudistus laahaakin perässä. 
Unkari on lujittanut edelleen varainhoidon valvonnan poliittista kehystä määrittämällä 
tilintarkastusten soveltamisalan sekä asianomaisten instituutioiden välisen tehtävänjaon ja 
vastuut." 
 
"Merkittävää kehitystä on tapahtunut alv:n ja valmisteveron yleisen yhdenmukaistamisen alalla, 
mutta valmisteveroalan syrjivät määräykset aiheuttavat vielä ongelmia. Myös audiovisuaalista 
alaa on vielä yhdenmukaistettava Euroopan satelliittilähetysten valvonnan osalta. Järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisessa torjunnassa yhdenmukaistaminen on ollut hidasta oikeus- ja 
sisäasioiden alalla, etenkin rajavalvonnan ja turvapaikkaoikeuden osalta. Edistyminen on ollut 
vähäistä työoikeuden sekä työterveyden ja työturvallisuuden aloilla. Ympäristölainsäädännön 
hyväksyminen on hidastunut huomattavasti, eikä tullilaitoksen alalla ole edistytty lainkaan. 
Yhteisön säännöstöä on vielä huomattavasti saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä näillä 
aloilla, ja tulevan kehityksen takaaminen edellyttääkin merkittäviä ponnisteluja. Vaikka 
ympäristö- ja energia-alalla onkin hyväksytty strategisia suunnitelmia, niiden nopea 
toteuttaminen on olennaisen tärkeää. Joillakin aloilla, kuten aluekehityksessä, oikeudellinen 
kehys on ollut olemassa jo pitemmän aikaa, mutta täytäntöönpanon edistyminen on ollut 
rajallista talousarviovarojen ja inhimillisten resurssien puutteen takia." 
 
"Unkari on edistynyt tasaisesti hallinnollisen kapasiteettinsa kehittämisessä yhteisön säännöstön 
soveltamiseksi. Edistysaskeleita on otettu kohti yleistä julkishallinnon uudistusta, ja maassa on 
pyritty jatkuvasti kehittämään erityistä eurooppalaista politiikkaa ja oikeudellisen alan 
koulutuskursseja koko hallinnon ja oikeuslaitoksen alalla. Useimmat sisämarkkinoihin 
liittymisen edellyttämät avaininstituutiot on perustettu. Hallintoa on kuitenkin vielä lujitettava 
erityisaloilla, kuten valtiontukien valvonnan, markkinoiden valvonnan (tuotevastuulain 
täytäntöönpano) sekä eläinlääketieteen ja kasvinsuojelun aloilla. Unkarin on varattava riittävästi 
talousarvio- ja hallintovaroja aluekehitykseen ja ympäristöön sekä tehostettava kykyään käyttää, 
ohjata ja valvoa EU:n rahoitusapua. Viranomaisten, kuten hallituksen valvontaviraston ja 
tietoliikenneviranomaisen, riippumattomuutta on lisättävä." 
 
"Unkari on tyydyttävästi toteuttanut suurimman osan liittymiskumppanuuden lyhyen aikavälin 
ensisijaisuuksista lukuun ottamatta aluekehityksen hallinnon lujittamista, teräsalan 
rakenneuudistusta sekä ympäristöalan yhdenmukaistamista. Unkari on myös edistynyt hyvin 
keskipitkän aikavälin ensisijaisuuksien toteuttamisessa." 
 
Kertomuksen teksti löytyy kokonaisuudessaan komission Web-sivuilta osoitteesta 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/rep_10_99/index.htm. Komissio esitti 
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kantansa Unkarin jäsenyyshakemuksesta heinäkuussa 1997 ja sen yksityiskohdat on esitetty 
asiakirjassa PE 167.296/korj.1. Samassa asiakirjassa on esitetty liittymiskumppanuuden 
yksityiskohdat. 
 
Komissio valmistelee parhaillaan EU:n "yhteistä neuvottelukantaa" Unkarin ja viiden muun 
Luxemburgin ryhmän maan (eli hakijamaat, joiden kanssa neuvottelut käynnistettiin ensin) 
kanssa käytävien viimeisten neuvottelukohtien avaamiseksi. Jäljellä olevat kohdat ovat 
henkilöiden vapaa liikkuvuus, aluepolitiikka, oikeus- ja sisäasiat, maatalous ja varainhoidon 
valvonta. Kun neuvottelut näistä kohdista on aloitettu, jäsenvaltiot ja komissio pystyvät 
vastaamaan tarkemmin hakijamaita koskevia poikkeuslupia tai siirtymäkausia koskeviin 
vaatimuksiin kohta kohdalta. 
 
Komission jäsen Solbes ja Unkarin finanssiministeri Jarai allekirjoittivat 6. huhtikuuta yhteisen 
arvioinnin Unkarin keskipitkän aikavälin talouspolitiikan ensisijaisuuksista (toinen 
arviointi, ensimmäinen annettiin kesäkuussa 1997). Asiakirjassa käsitellään erityisesti kolmea 
alaa, terveyttä, paikallishallintoa ja rautateitä, koskevia toimenpiteitä. EU:n talous- ja 
rahapolitiikasta vastaava komission jäsen Pedro Solbes sanoi allekirjoitettuaan EU:n ja Unkarin 
yhteisen kertomuksen, että Unkarin hallituksen talousohjelma on kunnianhimoinen, mutta "liian 
optimistinen" inflaation osalta. 
 
2. Parlamentin kanta 
 
Parlamentti katsoi käsitellessään komission Agenda 2000 -asiakirjaa ja jäsenyyttä hakeneita 
maita koskevia maalausuntoja, että laajentuminen on ulotettava mahdollisimman moneen 
maahan. 4. joulukuuta 1997 parlamentti hyväksyi "Päätöslauselman komission tiedonannosta 
'Agenda 2000 - kohti vahvempaa ja laajempaa unionia'"(C4-0371/97). Päätöslauselmassa 
todetaan, että parlamentti "uskoo, että tästä syystä olisi aloitettava tiiviit neuvottelut 
hakijamaittain pisimmälle edistyneiden maiden kanssa ja - vaikka toteaakin joitakin faktoihin 
liittyviä epätarkkuuksia - tukee komission arviota siitä, mitkä nämä maat tällä hetkellä ovat". 
Unkarin osalta parlamentti "katsoo, että tehostettu lähentymisstrategia auttaa Unkaria 
valmistautumaan täyttämään paremmin jäsenyyden velvoitteet." 
 
Parlamentti korosti myös Eurooppa-konferenssin merkitystä (siihen kutsuttiin kaikki 
11 hakijamaata ja Turkki) ja piti sitä "poliittisen yhteistyön olennaisena välineenä". 
 
Maaliskuun täysistunnossa parlamentti hyväksyi päätöslauselman aiheesta "Komission ehdotus 
neuvoston päätökseksi jäsenyyttä hakeneiden maiden liittymistä valmistelevan kumppanuuden 
periaatteista, ensisijaisista alueista, välivaiheen tavoitteista ja edellytyksistä" (A4-0087/98). 
Esittelijä kannatti liittymiskumppanuuden ensisijaisia tavoitteita yleisesti, mutta katsoi, että 
"liittymiskumppanuuteen sisältyvää muistutusta tarpeellisista lisäponnisteluista romanien 
integroimiseksi yhteiskuntaan ei voida pitää asianmukaisena". 
 
Parlamentti hyväksyi päätöslauselman komission määräaikaiskertomuksesta Unkarin 
edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa (A4-0154/99). Päätöslauselmassa 
pidetään tervetulleena neuvottelujen aloittamista ja sitä, että "Unkarin suhteet sen naapurimaihin 
ja erityisesti Slovakiaan ja Romaniaan ovat parantuneet olennaisesti". Euroopan parlamentti 
"panee tyytyväisenä merkille, että sen jälkeen, kun Meciarin hallitus hävisi vaalit Slovakiassa, 
maassa on sittemmin tehty sitovia sopimuksia unkarilaisen vähemmistön suojelemiseksi 
erityisesti kulttuurin, opetuksen ja kielen käytön alalla". Euroopan parlamentti myös "katsoo, että 
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romanikysymyksessä Unkarin hallitus on vuodesta 1997 lähtien ponnistellut merkittävästi tämän 
vähemmistön elämänlaadun parantamiseksi Unkarissa ja laatinut lisäksi toimintasuunnitelman 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, johon ei ole kuitenkaan ollut käytettävissä riittävästi 
varoja". 
 
3. Neuvoston kanta 
 
Madridin Eurooppa-neuvosto päätti, että Kyproksen ja Maltan liittymisneuvottelut aloitetaan 
kuusi kuukautta hallitusten välisen konferenssin (HVK) päättymisen jälkeen. Neuvosto totesi 
myös, että se ryhtyy tarvittaviin toimiin liittymisneuvottelujen aloittamiseksi Keski- ja Itä-
Euroopan maiden kanssa HVK:n tulosten mukaisesti. Neuvosto ilmoitti toivovansa, että 
"jäsenyyden valmistelua koskevat neuvottelut aloitetaan samaan aikaan Kyproksen ja Maltan 
kanssa käytävien neuvottelujen kanssa". Firenzen Eurooppa-neuvosto vahvisti edellä mainittua 
sitoumusta aloittaa neuvottelut Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa samaan aikaan Kyproksen 
ja Maltan neuvottelujen kanssa, eli kuusi kuukautta HVK:n päättymisen jälkeen. 
 
Hallitusten välinen konferenssi päättyi Amsterdamissa kesäkuussa 1997. Neuvottelut aloitettiin 
Madridin Eurooppa-neuvoston päätöksen mukaisesti kuusi kuutta myöhemmin. Luxemburgin 
Eurooppa-neuvosto päätti joulukuussa 1997 "aloittaa kymmenen Keski- ja Itä-Euroopan maan ja 
Kyproksen liittymisprosessin". Lisäksi neuvosto päätti "aloittaa keväällä 1998 kahdenväliset 
neuvottelut Kyproksen, Unkarin, Puolan, Viron, Tšekin tasavallan ja Slovenian kanssa näiden 
maiden unioniin liittymisen ehdoista ja liittymisen aiheuttamista perustamissopimuksiin 
tehtävistä muutoksista". 
 
4. Unkarin hallituksen kanta 
 
Ulkoministeri Martonyi on toistanut Unkarin hallituksen kannan, jonka mukaan se on sitoutunut 
liittymään Euroopan unioniin. Vaikka osa Unkarin tiedotusvälineistä on ollut pettynyt Wienin 
huippukokouksen tuloksiin, hallitus on välttänyt olemasta liian kriittinen liittymisprosessin 
edistymisen suhteen. Hallitus on todennut ymmärtävänsä, että EU pitää tällä hetkellä 
ensisijaisena tavoitteena sisäistä uudistusta, mutta se on samaan aikaan korostanut haluavansa 
realistisen liittymisajankohdan. Unkari katsoo itse olevansa valmis liittymään vuonna 2002. 
 
Orban kertoi 27. tammikuuta portugalilaiselle virkaveljelleen Antonio Guterresille, että EU:n 
olisi aloitettava Portugalin puheenjohtajakauden aikana jäsenyysneuvottelut Unkarin kanssa 
kaikilla aloilla. Guterres totesi maansa mielestä olevan tärkeää, että EU:n sisäisissä uudistuksissa 
otetaan huomioon ehdokasmaiden edut, Unkari mukaan lukien. Orban kertoi lehtimiehille 
Lissabonissa olevansa vakuuttunut siitä, että kaikki parlamentin puolueet Portugalissa tukevat 
Unkarin liittymisen nopeaa ratifiointia. 
 
Unkarin pääneuvottelija Endre Juhasz arvosteli äskettäin EU:ta todetessaan, että jäsenvaltiot ovat 
tähän mennessä kieltäytyneet paljastamasta neuvottelukantojaan vaikeissa ongelmakohdissa ja 
estävät tämän takia todellisten neuvottelujen aloittamisen kaikkein kiistanalaisimmista 
näkökohdista. Juhasz valitti myös lehtimiehille Brysselissä 6. huhtikuuta, että EU "on erityisen 
hiljaa" siitä, mitä taloustietoja se aikoo käyttää perustana Unkarin alueiden auttamiseksi. Hän 
sanoi odottavansa yksityiskohtaisempia selityksiä käynnissä olevista liittymisneuvotteluista. 
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Unkarin ja EU:n Itävaltaa koskeva kanta 
Orban on suhtautunut kriittisesti EU:n Itävallan hallitusta koskevaan kantaan maan muodostettua 
helmikuun alussa koalition Jörg Haiderin äärioikeistolaisen Vapauspuolueen kanssa. Itse asiassa 
unkarilaiset olivat ensimmäisiä, jotka katsoivat EU:n puuttuvan aiheettomasti demokraattisen 
valtion sisäisiin asioihin. Itävallan hallitus on sittemmin vahvistanut Unkarille aikomuksensa 
tukea EU:n laajentumista ja erityisesti Unkarin liittymistä, huolimatta Haiderin lausunnoista, 
joissa kannatetaan neuvottelujen hidastamista ja sen odottamista, että ehdokasmaat ovat 
saavuttaneet Itävallan palkkatasot. 
 
Noin 1000 Unkarin äärioikeistolaisen Oikeus ja elämä -puolueen kannattajaa, joilla on 
parlamentin 386 paikasta 14 paikkaa, järjesti puoluekokouksen juhliakseen Vapauspuolueen 
pääsyä koalitiohallitukseen. Oikeus ja elämä –puolue suhtautuu Itävallan Vapauspuolueen tavoin 
torjuvasti EU:n laajentumiseen ja vastustaa Unkarin liittymistä. 

 
 

* * * 
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