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De briefings die worden opgesteld door de task-force "Uitbreiding" van het secretariaat van het Europees Parlement hebben tot doel om een systematisch, samenvattend overzicht te geven van de 
discussies die worden gevoerd over de verschillende aspecten van de uitbreiding van de Unie en de standpunten weer te geven van de lidstaten, de kandidaat-landen en de Europese instellingen. 
Deze briefings zullen worden bijgewerkt naarmate de onderhandelingen vorderen. Reeds verschenen zijn:  
 
Nummer Titel PE-nr. Datum Talen 
 
1 Cyprus en de uitbreiding van de EU 167.284/rev.6 01.03.00 alle 
2 Hongarije en de uitbreiding van de EU 167.296/rev. 2 01.02.99 alle 
3 Roemenië en de uitbreiding van de EU 167.297/rev. 2 26.02.99 alle 
4 De Republiek Tsjechië en de uitbreiding van de EU 167.335/rev. 4 22.03.00 alle 
5 Malta en de uitbreiding van de EU 167.350/rev. 4 01.03.00 alle 
6 Bulgarije en de uitbreiding van de EU 167.392/rev. 3 11.10.99 alle 
7 Turkije en de uitbreiding van de EU 167.407/rev. 3 10.02.00 alle 
8 Estland en de uitbreiding van de EU 167.409/rev. 3 02.03.00 alle 
9 Slovenië en de uitbreiding van de EU 167.531/rev. 2 11.11.99 alle 
10 Letland en de uitbreiding van de EU 167.532/rev. 3 18.01.00 alle 
11 Litouwen en de uitbreiding van de EU 167.533/rev. 3 23.11.99 alle 
12 Polen en de uitbreiding van de EU 167.587/rev. 3 25.10.99 alle 
13 Slowakije en de uitbreiding van de EU 167.609/rev. 3 29.02.00 alle 
14 Rusland en de uitbreiding van de EU 167.734/rev. 2 25.10.99 alle 
15  The institutional aspects of enlargement of the EU 167.299/rev. 1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 Controlling and protecting EU finances with a view to enlargement 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Environmental policy and enlargement 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 The European Conference and the enlargement of the EU 167.410/rev.1 24.02.00 DE-EN-ES-FR-IT 
19 Budgetary aspects of enlargement 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 Democracy and respect for human rights in the enlargement process of the EU 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 Enlargement and Economic and Social Cohesion 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 Statistical Annex on Enlargement 167.614/rev.7 31.01.00 EN 
23 Legal Questions of Enlargement 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 Pre-accession strategy for enlargement of the EU 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 Co-operation in the area of justice and home affairs in the enlargement process 167.690/rev. 1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26 Women’s rights and enlargement of the EU 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 Enlargement and Agriculture 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 Zwitserland en de uitbreiding van de EU 167.777/rev. 1 08.03.99 alle 
29 De uitbreiding van de EU en de visserij 167.799 12.10.98 alle 
30 Common foreign and security policy and enlargement 167.822/rev. 2 14.03.00 DE-EN-ES-FR-IT 
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31 Security and defence and enlargement of the EU 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 The European Economic Area (EEA) and the enlargement of the EU 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 The PHARE Programme and the enlargement of the EU 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 The Economic and Monetary Unie (EMU) and the enlargement of the EU 167.962/rev.1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35 The industrial policy and the enlargement of the EU 167.963/rev. 1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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37 Enlargement and external economic relations 168.062/rev. 1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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39 The social aspects of enlargement of the EU 168.115/rev. 1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 Nuclear safety in the applicant countries of Central and Eastern Europe 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41 Public opinion on enlargement in the EU Member States and applicant countries 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41 The Russian minority in the Baltic States and the enlargement of the EU 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43 Energy policy and the enlargement of the EU 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44 The transport policy and the enlargement of the EU 168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45 National Parlements and the elargement of the EU 168.571     10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
46 Enlargement issues on telecommunications and information technologies         289.624 15.02.00 DE-EN-ES-FR-IT 
47 Audiovisual policy: applicant countries and the community acquis 289.625 21.03.00 DE-EN-ES-FR-IT 
  
De tekst van deze briefings is verkrijgbaar bij: 

Mevrouw E. Deguffroy, Luxemburg, SCH kamer 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 
Task Force "Uitbreiding", Brussel, LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
Task Force "Uitbreiding", Straatsburg, IP2 447, tel.: (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 

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



 5 PE 167.296/rév.3 

 BRIEFING 
 HONGARIJE 

EN DE UITBREIDING VAN DE EUROPESE UNIE 
 
 
 INHOUD 
 
 Blz. 
 
 
SAMENVATTING ..................................................................................................................7 
 
 
I. POLITIEKE TOESTAND .........................................................................................7 
 1. Recente geschiedenis ......................................................................................7 
 2. Instellingen.....................................................................................................8 

3. Actuele politieke kwesties ..............................................................................9 
 
  
II. ECONOMISCHE TOESTAND...............................................................................15 

1. Verworvenheden van het overgangsproces (1995-1998) ...............................15 
A. Economische strategie.....................................................................15 
B. Eerste resultaten (tot in 1996)..........................................................15 
C. Consolidatie (1997-1998)................................................................16 

 2. Huidige toestand en vooruitzichten ...............................................................17 
 
 
III. BETREKKINGEN MET DE EU.............................................................................18 
 1. Standpunt van de Commissie ........................................................................18 
 2. Standpunt van het Parlement.........................................................................20 
 3. Standpunt van de Raad .................................................................................21 
 4. Standpunt van de Hongaarse regering ...........................................................21 
 
 
BIJLAGE 



 6 PE 167.296/rév.3 

SAMENVATTING 
Hongarije blijft gestadig vorderingen maken op de weg naar toetreding tot de EU, evenwel 
zonder dat dit de populariteit van de regering van Viktor Orban nog ten goede komt. In het licht 
van tegenvallende opiniepeilingen heeft de heer Orban zijn regering eind 1999 herschikt. 
Sindsdien hebben vooral milieuproblemen op de agenda gestaan – eerst was er de cyanidelozing 
in een Roemeense mijn waardoor de Tisza werd verontreinigd; vervolgens werd dezelfde streek 
door zware overstromingen getroffen. De heer Orban heeft ook kritiek gekregen omdat hij de 
media onder controle houdt. 
 
De toetredingsonderhandelingen met de EU zijn voortgezet. De Hongaren hebben er bij de EU 
op aangedrongen dat de toetredingsdatum niet mag worden verschoven wegens interne 
discussies. De Hongaarse regering vertrouwt erop dat Hongarije gereed zal zijn om in januari 
2003 tot de EU toe te treden, hoewel van de zijde van de EU nog geen streefdatum is vastgesteld. 
 
 
II. POLITIEKE TOESTAND 
 
1. Recente geschiedenis 
 
Na het vredesverdrag van 1947 was de grootste partij van Hongarije de communistische. Na de 
nationalisatie van bezittingen en de geleidelijke eliminatie van de andere politieke partijen werd 
er in 1949 een communistische grondwet ingevoerd en een stalinistisch beleid gevolgd. Maar op 
23 oktober 1956 breekt in Boedapest de opstand uit. De eerste minister, Imre Nagy, verklaart 
Hongarije tot neutraal land, dat zich terugtrekt uit het Warschaupact. Op 4 november komt het 
Rode Leger van de Sovjet-Unie in beweging om de militaire controle te herstellen en tegen half 
december wordt het laatste verzet gebroken. János Kádár, de secretaris-generaal van de 
hervormde Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij, neemt het bewind over. In de jaren '60 
treedt er enige matiging in het regeringsbeleid in, en in 1963 wordt er amnestie voor de 
opstandelingen afgekondigd. 
 
Er volgen omvangrijke economische hervormingen met de invoering van het nieuw economisch 
bestel in 1968, een reeks maatregelen die bedoeld zijn om de autonomie van de bedrijven en de 
rol van de markt in de economische besluitvorming te vergroten. In 1982 worden kleine 
coöperatieve bedrijven die zich in privéhanden bevinden, gelegaliseerd. Maar al die 
hervormingen worden doorgevoerd tegen een achtergrond van onrust binnen de partij door de 
tegenstelling tussen hervormers en voorstanders van de harde lijn, en geleidelijk aan duiken er 
ook oppositiegroepen buiten de partij op. Kádár wordt in 1998 als partijsecretaris vervangen 
door Károly Grósz. Naarmate de druk in de richting van hervormingen toeneemt, wordt Imre 
Nagy, die in 1956 in het geheim terechtgesteld is, in ere hersteld met een officiële begrafenis en 
nieuwe teraardebestelling. Tegelijkertijd worden er rondetafelgesprekken met de 
oppositiepartijen over nieuwe politieke instellingen aangevat. In oktober 1989 wordt de 
Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij de Hongaarse Socialistische Partij (MSZP). 
 
In maart 1990 zijn er parlementsverkiezingen, waarbij het Hongaars Democratisch Forum 
(MDF) als grootste partij uit de bus komt. De voorzitter van het MDF, József Antall, vormt een 
coalitieregering met twee andere conservatieve partijen, de Kleine Boerenpartij (FKGP) en de 
Christen-democratische Volkspartij (KDNP). De liberale oppositiepartijen, het Verbond van 
Vrije Democraten (SZDSZ) en het Verbond van Jonge Democraten (Fidesz), vervoegen zich bij 
de MSZP in de oppositie. 
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Een belangrijke ontwikkeling is een afspraak van Antall met de grootste oppositiepartij, het 
SZDSZ. De afspraak luidt dat de bevoegdheden van de eerste minister uitgebreid worden, terwijl 
een lid van het SZDSZ, Árpád Göncz, door het parlement tot president verkozen wordt. De 
overeenkomst schaft ook de regel van de tweederde meerderheid voor het grootste deel van het 
wetgevend werk af. 
 
De recentste verkiezingen hebben in mei van vorig jaar plaatsgevonden. De uitslag is af te lezen 
uit de volgende tabel: 
 
  
PARTIJ 

 
% LIJST-
STEMMEN 

 
AANTAL VER-
OVERDE KIES-
DISTRICTEN 

 
AANTAL 
ZETELS 

 
AANTAL 
ZETELS 
1994 

 
Liga van Jonge Democraten – 
Hongaarse Burgerpartij (Fidesz)  

 
29,4 

 
90 

 
148 

 
20 

 
Hongaarse Socialistische Partij 
(MSZP) 

 
32,9 

 
54 

 
134 

 
209 

 
Onafhankelijke Kleine Boerenpartij 
(FKGP) 

 
13,2 

 
12 

 
48 

 
26 

 
Verbond van Vrije Democraten 
(SZDSZ) 

 
7,6 

 
2 

 
24 

 
70 

 
Hongaars Democratisch Forum 
(MDF) 

 
2,8 

 
17 

 
17 

 
37 

 
Hongaarse Partij voor gerechtigheid 
en leven (MIEP) 

 
5,5 

 
- 

 
14 

 
0 

 
Christen-democraten (KDNP) 

 
2,3 

 
- 

 
0 

 
22 

 
Onafhankelijken/Andere partijen 

 
6,3 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2. Instellingen 
 
De huidige grondwet is een grondig herwerkte versie van de grondwet van de communistische 
tijd, die aangenomen was in 1949 en herzien in 1972. Het parlement dat in 1985 gekozen was, 
had eind 1989 omvangrijke herzieningen aangevat, waarbij o.a. Hongarije een republiek 
verklaard werd, de bevoorrechte positie van de regeringspartij opgeheven werd, en een aantal 
administratieve en wettelijke hervormingen ingevoerd werden. De laatste jaren is er aan een 
nieuwe grondwet gewerkt door een commissie die uit meerdere partijen bestond, maar 
meningsverschillen tussen de partijen en binnen de regerende Hongaarse Socialistische Partij 
hebben verhinderd dat het parlement tot overeenstemming over een ontwerp is kunnen komen. 
 
Hongarije is een parlementaire democratie met een Nationale Vergadering die uit één kamer 
bestaat. Het heeft een ingewikkeld kiesstelsel, dat een combinatie van meerderheids- en 
proportionele vertegenwoordiging vormt. Van de 386 zetels in de Nationale Vergadering worden 
er 176 door afzonderlijke kiesdistricten verkozen. Om in de eerste ronde verkozen te zijn, is er 
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een absolute meerderheid nodig, anders gaan er 2 of 3 kandidaten naar de tweede ronde. De 
kandidaten zijn niet verplicht om in het kiesdistrict te wonen dat ze willen vertegenwoordigen. 
De andere zetels worden verdeeld in verhouding tot het aantal stemmen dat de partijen op 
nationaal en regionaal niveau op hun lijsten behalen. In 1990 was er een kiesdrempel van 4% die 
de partijen moesten halen om zitting te kunnen hebben in het parlement, en voor de verkiezingen 
van 1994 is die drempel opgetrokken tot 5%. 
 
De president wordt door het parlement verkozen voor een ambtstermijn van vijf jaar. Hij is wel 
bevoegd om benoemingen op een aantal posten te verrichten, maar zijn functie is grotendeels 
ceremonieel. 
 
3.  Actuele politieke kwesties 
 
i) Herschikking van de coalitie 
In het licht van negatieve opiniepeilingen ging premier Viktor Orban in december 1999 over tot 
een eerste herschikking van zijn regering. De minister van Economische Zaken, Attila Chikan, 
die maar weinig enthousiasme had getoond voor het groeibeleid van de regering, werd 
vervangen door Gyorgy Matolcsy, de architect van het economische programma dat de aan de 
macht zijnde partij v∴∴ r de verkiezingen had aangenomen. 
De minister van het Nationale Culturele Erfgoed, Jozsef Hamori, werd vervangen door Zoltan 
Rockenbauer, een zeer ervaren partijlid en staatssecretaris in het kabinet van de premier. Aan de 
posten die in handen waren van een van de coalitiepartners, de FKGP, werd bij de herschikking 
niet geraakt. De leider van de FKGP, Jozsef Torgyan, die minister van Landbouw en Regionale 
Ontwikkeling is, verzette zich tegen pogingen om de minister van Defensie, Janos Szabo, en de 
minister van Milieu, Pal Pepo, te vervangen (overeenkomstig het coalitieakkoord tussen Fidesz 
en de FKGP, komen deze beide ministerportefeuilles aan de laatste partij toe). De FKGP werd 
blijkbaar op deze manier beloond voor haar steun voor de begroting van de regering, hoewel 
hierin geen hogere subsidies voor de landbouw waren opgenomen, zoals de partij oorspronkelijk 
had gevraagd. 
 
Eind januari gaf de premier het voorzitterschap van Fidesz op met de bedoeling zijn opvolger in 
staat te stellen meer tijd te besteden aan de voorbereiding van de partij op de 
parlementsverkiezingen in 2002. Het was voor het eerst sinds de eerste post-communistische 
verkiezingen in 1990 dat een regeringsleider vrijwillig niet aan het hoofd van zijn partij bleef 
staan. De heer Orban zei dat hij in de afgelopen 18 maanden tot het besef was gekomen dat hij 
gewoon de tijd niet had om beide jobs goed te doen. 
 
Op een buitengewoon partijcongres werd, Laszlo Kover, minister zonder portefeuille bevoegd 
voor nationale veiligheid, tot nieuwe partijvoorzitter gekozen. Een van de stichters van de partij, 
de heer Kover, is een van de naaste bondgenoten van de premier. 
 
ii) Wrijvingen in de coalitie 
Er zijn toenemende tekenen van wrijving tussen de belangrijkste twee coalitiepartners, Fidesz en 
de FKGP. Net voordat de grootste regeringspartij haar buitengewoon congres hield, liet de heer 
Orban zich ontvallen dat hij geen voorstander is van de voordracht van de heer Torgyan als 
presidentskandidaat. Het ambt komt in juni vrij en de president wordt door het parlement 
gekozen (dus niet rechtstreeks door de kiezers). Volgens de heer Orban zou het beter zijn dat de 
huidige president, Arpad Goncz, aanblijft. De FKGP reageerde hierop met te zeggen dat er over 
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deze kwestie niet onderhandeld kan worden, omdat zij volgens het coalitieakkoord het recht 
heeft de kandidaat voor het presidentschap voor te dragen.  
 
Beide partijen hebben nog maar een paar maanden om tot een compromis te komen. Fidesz zal 
hiertoe over andere zaken concessies moeten doen aan de FKGP, bijvoorbeeld over de 
landbouwbegroting. Eind 1999 bleek uit persverslagen dat het kabinet van de eerste minister de 
mogelijkheid aan het onderzoeken was om met een minderheidsregering voort te doen in het 
geval dat de coalitie het proces van de voordracht van de presidentskandidaat niet zou overleven. 
Hoewel niet kan worden uitgesloten dat de coalitie uiteenvalt, zouden nieuwe verkiezingen de 
FKGP niet goed uitkomen, gelet op haar slechte resultaten bij opiniepeilingen en het zeer reële 
gevaar dat zij minder zetels zou behalen dan zij nu heeft. Aangezien eigenlijk hetzelfde kan 
worden gezegd van Fidesz, lijkt het nog het meest waarschijnlijk dat er uiteindelijk een 
compromis zal worden gesloten. 
 
Ook aan de betrekkingen met de derde coalitiepartner, de MDF, schort er het een en ander. Op 2 
februari kondigde de leider van de MDF, Ibolya David, de vorming aan van Rechts voor vrede 
2000, een groepering van gematigde krachten van de rechterzijde. Naast de MDF zijn de 
Hongaarse Democratische Volkspartij, de Ondernemerspartij, en de Christen-democratische 
Unie in de nieuwe formatie vertegenwoordigd. De leider van de Democratische Volkspartij, 
Erzsebet Pusztai, zei dat de Hongaren teleurgesteld zijn in de politiek en de “ongemeen scherpe 
toon” die daar aangeslagen wordt. De Democratische Volkspartij werd in 1996 opgericht, toen 
gematigde parlementsleden de MDF verlieten, maar slaagde er bij de verkiezingen in 1998 niet 
in in het parlement te komen. Zowel Fidesz als FKGP leken verrast door de vorming van deze 
nieuwe groepering, wat erop wijst dat de derde coalitiepartner niet erg ingenomen is met zijn 
ondergeschikte rol in de regering en al aan de nieuwe verkiezingen denkt. 
 
iii) Betrekkingen van de regering met de pers 
Journalisten beschuldigen premier Viktor Orban ervan dat hij zijn persoonlijke belangen dient 
door zijn poging een wijziging van de mediawet – via een verscherping van de 
rectificatievoorschriften - te verkrijgen. In oktober behaalde Fidesz twee overwinningen voor een 
lagere rechtbank waar zij een proces wegens smaad tegen een weekblad had aangespannen. Het 
weekblad had een artikel gepubliceerd waarin werd beweerd dat in 1993 geld van de verkoop 
van de hoofdzetel van Fidesz via Fideszgezinde bedrijven naar de vader van de heer Orban was 
doorgesluisd om deze bij de aankoop van een mijn te helpen. De rechtbank oordeelde dat het 
weekblad in de fout ging door naar de bedrijven te verwijzen als "Fidesz-firma’s", terwijl de 
partij er geen eigenaar van is. Nadat Fidesz het proces had gewonnen, drong Orban aan op 
wijzigingen van de perswet. De heer Orban werd er door de Vereniging van Hongaarse 
journalisten (Muosz) vervolgens van beschuldigd dat hij de wetswijziging alleen had voorgesteld 
omdat hij persoonlijk betrokken was geweest bij een zaak van smaad. Deze beschuldiging werd 
verworpen. 
 
Op 29 februari slaagde het parlement er niet in een mediaraad voor de Hongaarse openbare 
televisiestichting te benoemen. Twee FKGP-afgevaardigden onthielden zich bij de stemming en 
MDF-afgevaardigden namen niet deel aan de stemming. Het parlement had eerder de vorming 
van een onvolledige nationale radio- en televisieraad goedgekeurd. Op 6 maart nam de 
Hongaarse procureur-generaal Kalman Gyorgyi ontslag, omdat er geen rekening was gehouden 
met zijn oordeel dat het in strijd met de grondwet is in een mediaraad alleen vertegenwoordigers 
van de regering te kiezen. 
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Op 13 maart oefende het Internationaal Persinstituut in zijn jaarverslag van 1999 over de situatie 
van de pers in de wereld kritiek uit op het gebrek aan transparantie en verantwoordingsplicht in 
de Hongaarse pers. In het verslag werd melding gemaakt van incidenten waarbij journalisten 
werden aangevallen of hun kantoor werd doorzocht. Voorts werd een uitspraak van het 
Grondwettelijk Hof waarin de "onvolledige" samenstelling van de raad van beheer van de 
Hongaarse televisie werd goedgekeurd "verrassend" genoemd. 
 
Op 14 maart trokken ongeveer 6.000 demonstranten door de straten van Boedapest om een 
onafhankelijke raad van toezicht voor radio en televisie te eisen. De heer Orban reageerde hierop 
door te verwijzen naar een recente opiniepeiling waarbij de helft van de ondervraagden 
antwoordde dat naar hun mening de persvrijheid in het land niet in gevaar was, terwijl 41% 
geloofde dat ze dat wel was. Hij voegde daaraan toe dat "partijlidmaatschap " een belangrijke rol 
speelt in de manier waarop de mensen tegen de media aankijken: 77% van de aanhangers van 
zijn partij, Fidesz, vinden dat de persvrijheid in Hongarije niet is bedreigd. Tenslotte zei hij nog 
dat de regering in verschillende EU-landen rechtstreeks verantwoordelijk is voor bepaalde 
gevoelige media-afspraken, terwijl dit in Hongarije niet het geval is. 
 
iv) Cyanidelozing 
Op 31 januari kwamen ingevolge een lek in een Roemeense mijn grote hoeveelheden cyanide in 
de rivier Szamos terecht. Hierdoor werd ook de tweede grootste rivier van Hongarije, de Tisza, 
verontreinigd. Dit resulteerde in meer dan 10 ton giftig afval. Later deed zich nog een tweede 
lozing voor van ongeveer 200.000 ton met lood, koper en zink vervuilde modder die op 11 maart 
in de Tisza begon terecht te komen. De Hongaarse autoriteiten riepen de hoogste alarmfase uit 
voor het hele stuk van de Opper-Tisza tussen de steden Tiszabecs en Tokaj. 
Regeringscommissaris Janos Gonczy zei dat de gevolgen van de verontreiniging met zware 
metalen zelfs langer voelbaar zouden blijven dan die van de recente cyanidelozing. Premier 
Viktor Orban verklaarde dat er, als geen andere oplossing mogelijk blijkt, internationale pressie 
op Roemenië moet worden uitgeoefend om het land te verplichten verdragen inzake 
milieubescherming te ondertekenen. 
 
De voorzitter van de parlementaire commissie milieubescherming, Zoltan Illes, noemde het 
ongeval de grootste milieuramp in Oost- Europa sinds het ongeval in de kerncentrale van 
Tsjernobyl in Oekraïne in 1986. Hongaarse milieuambtenaren oefenden kritiek uit op de 
langzame reactie van de EU: het duurde twee weken vooraleer de Europese milieuambtenaren de 
schade begonnen op te nemen. Volgens hen kan de volledige sanering van de rivier 10 tot 15 jaar 
in beslag nemen. De heer Martonyi had kritiek op Esmeralda Exploration, de Australische 
eigenaars van 50% van de Aurul goudsmelterij, die ontkenden dat zij verantwoordelijk waren 
voor het ongeval en beweerden dat de milieuramp niet door de cyanidelozing was veroorzaakt 
maar door het koude weer en de chemische stoffen die werden gebruikt om de lozing te 
neutraliseren. De Roemeense regering is voor 45% eigenaar van de goudsmelterij, de overige 5% 
is in handen van particuliere investeerders. 
 
Op 18 maart, na een vergadering met de Roemeense premier Mugur Isarescu in Boedapest, zei 
Viktor Orban tegen journalisten dat hij "alle mogelijke uitleg" over de oorzaken van de 
verontreiniging van de Tisza had gekregen, maar dat "Hongarije schade heeft geleden die door 
anderen is veroorzaakt en dat die anderen schadevergoeding moeten betalen". Minister van 
Buitenlandse Zaken Janos Martonyi verklaarde op 21 maart in Brussel dat door de herhaalde 
verontreiniging van de Tisza de kwestie van de aansprakelijkheid van Roemenië aan de orde 
dient gesteld. 
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Op 3 april kwamen de ministers van Milieu van Roemenië, Slowakije, Oekraïne en Hongarije in 
Boedapest bijeen om een overeenkomst tot voorkoming van grensoverschrijdende milieurampen 
in de toekomst te ondertekenen. 
 
v) Overstromingen 
Nadat de Tisza buiten haar oevers was getreden, riep premier Viktor Orban op 8 april de 
noodtoestand uit langs de rivieren in Oost-Hongarije. De heer Orban benoemde minister van 
Vervoer, Telecommunicatie en Waterbeheer, Kalman Katona, als regeringscommissaris 
verantwoordelijk voor de bescherming tegen overstromingen. Hij gaf hem volmacht om politie- 
en legereenheden op te eisen voor de daartoe vereiste werkzaamheden. Meer dan 100 mensen 
werden uit hun woning geëvacueerd. Ongeveer 7.500 personen werden ingezet bij het 
reddingswerk in het overstroomde gebied. De heer Katona schatte dat er in de komende 30 dagen 
een bedrag van circa 10,5 miljard forint ($39 miljoen) nodig zou zijn om de door de 
overstroming veroorzaakte kosten te dekken. 
 
vi) Hervorming van het leger 
In juli begon het Ministerie van Defensie aan een herziening van de defensiestrategie om te 
onderzoeken aan welk soort leger het land behoefte heeft en hoeveel middelen het daarvoor 
nodig heeft. Als alles volgens de planning verloopt, zal het ministerie tegen eind september zijn 
visie in een document voorleggen. Hongarije denkt na over zijn leger als een reactie op de 
geleidelijke neergang van de strijdkrachten, die het aan de nodige fondsen voor modernisering 
ontbrak. Er is sprake geweest van plannen om het aantal soldaten met 10.000 tot 15.000 te 
verminderen, maar de heer Fodor zei in juli dat het leger zeker niet zo drastisch zou worden 
ingekrompen. 
 
Een gebrek aan financiële middelen zou evenwel een streep door de moderniseringsplannen 
kunnen halen, aangezien er in het Ministerie van Defensie, naar verluidt, in 1999 al met een 
tekort van 10 miljard forint (42,7 miljoen $) werd gerekend. De regering heeft dan ook om een 
herziening van zijn financiële bijdrage aan de NAVO verzocht, die in 1999 2,2 miljard forint 
bedroeg. De landmacht zal om kredieten moeten strijden met de luchtmacht, die plannen heeft 
voor de aankoop van straaljagers tegen eind 2000 en een modernisering van de bestaande vloot. 
De luchtmacht heeft 30-32 in het Westen gemaakte, multifunctionele gevechtsvliegtuigen nodig 
om aan NAVO-missies deel te kunnen nemen. Deze toestellen zullen de mig-21 jets vervangen, 
die in 2001-2002 buiten gebruik worden gesteld. In plaats van nieuwe vliegtuigen wil de 
luchtmacht voor een symbolisch bedrag reservevliegtuigen kopen, die voor 5 à 7 miljoen $ per 
stuk kunnen worden geüpgraded. 
 
vii) Roma 
Zoals in veel andere landen in de regio geeft de situatie van de Roma-minderheid in Hongarije 
aanleiding tot bezorgdheid. Het Roma-perscentrum heeft de aandacht gevestigd op specifieke 
gevallen van discriminatie en mishandeling van Roma. Zo maakte het onder meer melding van 
gevallen waarin Roma-kinderen van de rest van de school worden gescheiden in een voor hen 
gereserveerde ruimte. Deze klacht werd door een plaatselijke rechtbank bevestigd. In een ander 
geval veroordeelde een districtsrechtbank een gemeenteraad tot het betalen van 
schadevergoeding, omdat deze uitsluitend sociale uitkeringen wilde betalen aan aanvragers die 
bereid waren sociaal vrijwilligerswerk voor de stad te doen. Maar niet alle gevallen van 
discriminatie komen voor de rechtbank. Daarnaast klagen veel Roma van onwelwillende 
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behandeling door de politie en algemeen verspreide kleine discriminatie in veel aspecten van het 
dagelijkse leven. 
 
viii) Regionale betrekkingen 
Roemenië 
De betrekkingen tussen Roemenië en Hongarije zijn de laatste paar jaren verbeterd. Er is 
belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van de onderwijswet en de situatie van de 
Hongaarse minderheid in Roemenië in het algemeen. 
 
Eind juli 1999 vond in Boekarest een zitting van de Gemengde Intergouvernementele Roemeens-
Hongaarse Commissie plaats, die door de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen 
werd voorgezeten. De gespecialiseerde comités van de gemengde commissie bespraken 
onderwerpen van gemeenschappelijk belang, zoals Europese en Euro-Atlantische integratie, 
nationale minderheden, cultuur, onderwijs en religieuze groeperingen, samenwerking op militair 
gebied, infrastructuur, milieu, grensoverschrijdende samenwerking en samenwerking tussen 
plaatselijke besturen, handel en diplomatieke betrekkingen. Om de vertegenwoordiging van de in 
Hongarije wonende Roemeense minderheid in het Hongaarse parlement mogelijk te maken, 
moet een nieuw wettelijk kader door de Hongaarse autoriteiten worden gecreëerd. 
 
Er kwamen evenwel ook twee kwesties ter tafel waarover Hongarije en Roemenië het nog altijd 
niet eens zijn: de uitblijvende teruggave van eigendommen aan de kerk en de oprichting van de 
geplande staatsuniversiteit waar in het Hongaars gestudeerd kan worden, die ook op zich laat 
wachten. De heer Orban uitte kritiek op de traagheid waarmee eigendommen van de kerk terug 
worden gegeven en vond het betreurenswaardig dat hij in gesprekken met Roemeense leiders 
nog altijd problemen in verband met etnische Hongaren ter sprake moest brengen. Maar hij 
voegde daaraan toe dat Hongarije niet bereid is compromissen te sluiten wat de situatie van 
etnische Hongaren in Roemenië betreft. Hij zette de eis tot oprichting van een Hongaarse 
universiteit kracht bij en opperde het idee dat de recente voorstellen om in Roemenië met steun 
van de kerk een Hongaarse universiteit op te richten, misschien een oplossing zouden zijn. 
 
Eind november 1999 werden vertegenwoordigers van de Hongaarse regering en de Hongaarse 
Democratische Unie in Roemenië (UDMR) het eens over de financiering van een privaat 
gefinancierde Hongaarse universiteit in Transsylvanië, Roemenië. De Hongaarse regering 
beloofde 2 miljard forint, wat volgens de UDMR veel minder is dan het benodigde bedrag. De 
UDMR eist nog altijd een door de Roemeense overheid gefinancierde Hongaarse universiteit, 
maar is van plan ondertussen wel gebruik te maken van steun van de Hongaarse regering. De 
Roemeense minister van Onderwijs, Andrei Marga, verwerpt het idee van een afzonderlijke 
Hongaarse universiteit die staatssteun krijgt. De minister, die vroeger rector van de Babes-Bolyai 
Universiteit in Cluj was, beweert dat de beste manier om een "multiculturele" universiteit tot 
stand te brengen, erin bestaat uit te gaan van de bestaande structuren in Babes-Bolyai, waar 
graden in het Roemeens, het Hongaars en het Duits kunnen worden gehaald. 
 
Slowakije 
Slowaakse taalwet 
De Hongaarse regering heeft zware kritiek geuit op de wet op minderheidstalen die Slowakije in 
juli heeft aangenomen. De wet staat minderheden toe in officiële aangelegenheden hun 
moedertaal te gebruiken in gebieden waar zij tenminste 20% van de bevolking uitmaken. Het 
Hongaarse Ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat de invoering van een 
minimumpercentage in strijd is met beloften die Slowakije in het basisverdrag tussen de twee 
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landen heeft gedaan. Het deed een beroep op Slowakije om de Hongaarse minderheid toe te 
staan haar eigen taal zowel in het openbare als in het privé-leven vrij te gebruiken. 
 
Het Ministerie uitte ook kritiek op Slowakije, omdat het zich niets had aangetrokken van de 
dringende oproep van de Hongaarse Coalitiepartij (SMK), de grootste politieke groepering die de 
Hongaarse minderheid in Slowakije vertegenwoordigt, om de 20%-limiet uit de wet te 
schrappen. De SMK verzette zich tegen het wetsvoorstel en diende een ander voorstel in waarin 
het gebruik van minderheidstalen tot onderwijs, rechtbanken, cultuur en de media werd 
uitgebreid. De nieuwe wet kreeg evenwel steun van verschillende EU-fora en de Slowaakse 
president, Rudolf Schuster, sprak de hoop uit dat ze de betrekkingen tussen beide landen niet zou 
schaden. 
 
De stuwdam in Gabcikovo-Nagymaros 
Het protest tegen de bouw van de stuwdam aan het einde van de jaren ’80 is voor vele Hongaren 
een belangrijke overgangsrite naar het politieke leven geweest en heeft nog altijd een speciale 
weerklank voor die generatie. De uitvoering van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof 
in Den Haag was een belangrijk twistpunt tijdens de verkiezingen, nadat de MSZP zonder 
voorafgaande openbare discussie had aangekondigd dat ze met de Slowaakse autoriteiten tot een 
akkoord was gekomen over de voltooiing van de stuwdam, overeenkomstig de uitspraak van het 
Internationaal Gerechtshof. Demonstraties tegen het plan om de stuwdam te bouwen en oppositie 
in het parlement bracht de regering ertoe op haar akkoord met Slowakije terug te komen. Alle in 
het parlement vertegenwoordigde partijen behalve de MSZP (op dat moment de grootste 
regeringspartij) verzetten zich tegen het akkoord en de regering stemde er tenslotte mee in een 
beslissing tot na de verkiezingen uit te stellen, hoewel dit betekende dat ze de termijn (maart) 
overschreed die door het Gerechtshof voor het bereiken van een akkoord was opgelegd. De 
nieuwe regering heeft de onderhandelingen met Slowakije nog niet officieel hervat, maar heeft 
wel gezegd dat ze het vraagstuk wil oplossen zonder opnieuw naar het Gerechtshof in Den Haag 
te gaan. 
 
In december 1999 legde Hongarije een 800 pagina’s tellend voorstel aan Slowakije voor met de 
bedoeling een eind te maken aan het dispuut. In het recentste voorstel wordt aan Slowakije 
gevraagd de loop van de Donau opnieuw naar het Szigetkoz-gebied in Hongarije te leiden in ruil 
voor het opgeven van de aanspraak op elektriciteit van de elektriciteitscentrale in Gabcikovo. 
Het water wordt momenteel gebruikt om in Slowakije stroom op te wekken. 
 
 
Andere kwesties 
De Hongaarse en Slowaakse ministers van Vervoer legden in mei 1999 een gezamenlijke 
verklaring af waarin zij zegden dat de wederopbouw van de Maria-Valeriabrug tussen Sturovo 
(Slowakije) en Esztergom (Hongarije) over de Donau begin 2001 voltooid zou zijn. De 
werkzaamheden moeten begin 2000 van start gaan en nog hetzelfde jaar, of uiterlijk begin 2001, 
worden afgerond. De nieuwe brug wordt hoger dan de oorspronkelijke, gelijkt op de vorige en 
wordt bovendien van een fietspad voorzien. De internationale aanbesteding zal waarschijnlijk in 
december worden uitgeschreven. 
 
De Maria-Valeriabrug, naar een dochter van de Oostenrijkse keizer Frans Jozef I genoemd, werd 
in december 1944 door de terugtrekkende nazi’s opgeblazen. De heropbouw van de brug wordt 
gesteund door de EU, die er 5 miljoen van het PHARE-programma voor opzij heeft gezet 
(ongeveer de helft van de totale kosten). 
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II. ECONOMISCHE TOESTAND 
 
1. VERWORVENHEDEN VAN HET OVERGANGSPROCES (1995 – 1998) 
 
A) ECONOMISCHE STRATEGIE 
 
Uit het oogpunt van de overgang van plan- naar markteconomie wordt Hongarije als het verst 
gevorderde land beschouwd. Maar door de ineenstorting van de Comecon kwam het land in 
eerste instantie, van 1990 tot 1994, in een recessie terecht. 
 
In maart 1995 werd met vastberaden politieke wil evenwel een stabilisatieplan aangenomen dat 
tot een spectaculair herstel heeft geleid. Het berust op een monetair en budgettair beleid waarvan 
de essentiële elementen hierna in herinnering worden gebracht. 
 
 
1. Monetair beleid 
 
Een van de voornaamste onderdelen van dit beleid is de instelling van een pariteitssysteem met 
smalle fluctuatiemarges geweest, zodat de forint dicht bij de ondergrens van zijn marge is 
kunnen blijven. 
 
 
2. Budgettair beleid 
 
Dit berust op: 
 
- drastische besnoeiingen in de uitgaven, voornamelijk in de loonmassa van de 

overheidssector, 
- sterke vermindering van de overdrachten van de begroting naar de sociale 

verzekeringsfondsen. 
 
De inkomsten uit privatisering van een aantal instellingen hebben ook bijgedragen tot de 
verbetering van de begrotingstoestand, zodat het deficit met meer dan de helft teruggebracht is 
en in 1996 3,1% van het BBP bedroeg. 
 
Naast die macro-economische beleidsvoering zijn er structurele hervormingen uitgevoerd: 
- in de banksector: herkapitalisatie van banken en saneringsmaatregelen. Eind 1996 was de 

banksector bijna volledig geprivatiseerd; 
- privatisering: de wet van 1995 heeft een omvangrijke privatiseringsbeweging op gang 

gebracht: telecommunicatie, gas, banken, bedrijven. 
 
B) EERSTE RESULTATEN (tot in 1996) 
 
De loonmatiging en verminderde overheidsbestedingen hebben in 1995 en 1996 een terugloop 
van de binnenlandse vraag met zich gebracht, met als gevolg een tragere groei van het BBP, die 
van 2,9% in 1994 teruggelopen is tot 1,5% in 1995 en 1,3% in 1996. 
 
Dat de groei positief is gebleven, is te danken aan de uitvoer: de devaluatie van de forint heeft de 
aangroei van de uitvoer in 1995 bevorderd en het deficit op de lopende rekening verminderd. 



 15 PE 167.296/rév.3 

 
Het inflatiepercentage is verlaagd van 28,2% in 1995 tot 23,6% in 1996. 
 
Ook het werkloosheidspercentage is gedaald: 10,4% in 1995 

10% in 1996 
 
 
C) CONSOLIDATIE (1997-1998) 
 
Gestimuleerd door een regelmatige instroom van directe buitenlandse investeringen, die de 
economie hebben helpen moderniseren en het groeitempo ondersteunen, is de groei in Hongarije 
in stijgende lijn gegaan. 
 
De openbare financiën zijn gesaneerd en de betalingsbalans ziet er merkelijk beter uit; de 
buitenlandse schuld is verlaagd. 
 
De vertraging als gevolg van het stabilisatieprogramma van 1995 is nu dus afgelost door snellere 
groei, die vooral blijkt uit een sterke toename van de industriële productie: van + 2,3% in 1996 

 tot +11,1% in 1997. 
 
Het BBP, dat in 1997 met 4,4% toegenomen was, heeft in 1998 een verhoging van 5,1% te zien 
gegeven. 
 
De positie tegenover het buitenland werd verder versterkt in de periode 1997-1998: het deficit op 
de lopende rekening is in 1997 verminderd met 40% in vergelijking met 1996 door een daling 
van het deficit op de handelsbalans met meer dan een derde en een betere balans van het 
toeristenverkeer; de buitenlandse handel is in 1998 sterk blijven groeien, zodat de uitvoer de 
eerste drie kwartalen veel hoger dan de invoer lag. 
 
Er is ook een ontwikkeling in het consumptiepatroon te merken door de verdere stijging van de 
lonen en het teruglopen van het werkloosheidscijfer. 
 
Het inflatiepercentage heeft zich gunstig ontwikkeld: van 18,3% in 1997 tot 14,3% in 1998. 
 
Het begrotingsbeleid is gehandhaafd: het begrotingstekort daalde in 1997 tot 4,8% van het BBP. 
In 1998 is dit tekort evenwel tot 5,4% van het BBP gestegen. 
 
De buitenlandse schuld, die vanaf 1996 is beginnen te dalen (27 miljard dollar tegenover 31,5 
miljard dollar in 1995) is in 1997 verder verminderd (tot 23,7 miljard dollar) en heeft dan weer 
een lichte verhoging te zien gegeven in 1998 (tot 25,1 miljard dollar). 
 
In de structuurhervormingen hebben er zich in 1997 twee belangrijke ontwikkelingen 
voorgedaan: 
 
- er is een nieuw pensioenstelsel ingevoerd (met minder werkgeversbijdragen), 
- de privatisering van de banksector is voltooid. 
 

*** 
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2. HUIDIGE TOESTAND EN VOORUITZICHTEN 
 
De Hongaarse economie heeft in 1999 bij het conflict in voormalig Joegoslavië bewezen dat ze 
zich goed kan handhaven in een dreigende omgeving. Het groeipercentage van het BBP wordt 
voor dat jaar inderdaad nog op 4,2% geraamd, wat tegen alle verwachtingen in een zeer goed 
resultaat is. 
 
Tijdens de eerste maanden van 1999 vertraagde de groei, hoofdzakelijk ingevolge een uit een 
zwakke uitvoer resulterende afname van de industriële bedrijvigheid. Een vermindering van de 
landbouwproductie en een vertraging in de bouw-, de vervoer- en de communicatiesector 
hebben, zij het in mindere mate, deze trend in de hand gewerkt. Vanaf het tweede kwartaal nam 
het groeitempo van het BBP evenwel weer toe. Volgens OXFORD ANALYTICA DATA BASE 
(OADB) was deze evolutie een gevolg van, enerzijds, het hoge niveau van de directe 
buitenlandse investeringen en, anderzijds, de tenuitvoerlegging van structuurhervormingen in de 
handelssector, waardoor de verovering van buitenlandse markten in de euro-zone werd 
bevorderd. De verbetering van de situatie op het gebied van de uitvoer heeft er in combinatie met 
een inkrimping van de invoer voor gezorgd dat het tekort op de lopende rekening lager was dan 
oorspronkelijk verwacht: volgens de ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU) bedroeg het 
in 1999 2,8 miljard dollar, of 5,8% van het BBP. 
 
Het inflatiepercentage lag in 1999 boven de officiële doelstelling. Het bedroeg 9,8% (EIU), wat 
niettemin een aanzienlijke vermindering ten opzichte van 1998 betekende, toen het nog 14,3% 
bedroeg. 
 
Het begrotingstekort vertegenwoordigde 4,5% van het BBP en daalde dus, overeenkomstig de 
officiële ramingen, ten opzichte van 1998. Het werkloosheidscijfer liep in 1999 terug tot 9,6%. 
 

 
* * * 

 
Over het geheel genomen geeft Hongarije economische prestaties te zien die de vrucht zijn van 
het de afgelopen jaren standvastig gevoerde beleid dat het land een stevige basis heeft bezorgd. 
 
Voor de begroting 2000 wordt uitgegaan van een stijging van de uitgaven met 2,5%, waardoor 
het tekort 3,5% van het BBP zou bedragen. Voor de inflatie wordt een prognose van 6 tot 7% 
vooropgesteld. Voor in- en uitvoer wordt uitgegaan van een stijging met 9 tot 11%, wat een 
vermindering van het tekort op de lopende rekening met 2,5 miljard dollar zou opleveren. 
 
De regering heeft in het kader van deze begroting de volgende prioriteiten vastgesteld: 
ontwikkeling van de infrastructuur, en met name van het wegennet, gezinsbeleid, landbouw en 
defensie. 
 
Deze begroting legt nog een van de zwakke punten bloot die de Hongaarse overheidsfinanciën, 
vergeleken bij die van andere Midden-Europese landen, door een structureel gebrek vertonen: 
het tekort op de begroting van de sociale zekerheid (ziekteverzekering en pensioenen) dat de 
regering nog niet onder controle heeft gekregen. Deze situatie verontrust de OESO, die in 1999 
een zeer kritisch rapport over de gezondheidszorg in Hongarije heeft gepubliceerd, waarin zij 
erop wijst dat dit land de laagste levensverwachting van alle OESO-landen heeft en dat het 
stelsel van de gezondheidszorg niet aangepast is aan de behoeften (te veel artsen en te weinig 
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paramedisch personeel). De regering zal dus verplicht zijn structuurhervormingen door te 
voeren, als zij een toenemende belasting van de overheidsfinanciën wil voorkomen. 
 
De Europese Commissie geeft in haar periodiek verslag van 13 oktober 1999 uiting aan haar 
bezorgdheid over het begrotingstekort, maar stelt wel vast dat de macro-economische stabiliteit 
is gehandhaafd. 
 
 
III. BETREKKINGEN MET DE EU 
 
Hongarije behoort tot de groep landen waarmee de Europese Unie op 31 maart 1998 
toetredingsonderhandelingen is begonnen. 
  
1. Standpunt van de Commissie 
Op 13 oktober 1999 publiceerde de Europese Commissie haar tweede periodieke verslag over de 
vorderingen op de weg naar toetreding. In haar conclusie zegt ze dat: “Hongarije voldoet aan de 
politieke criteria van Kopenhagen. Er zijn twee gebieden waaraan nog moet worden gewerkt. 
Het eerste is de situatie van de Roma: de regering begint haar actieplan voor de middellange 
termijn uit te voeren en moet daarvoor passende begrotingsmiddelen beschikbaar stellen. Het 
tweede is strijd tegen corruptie, waarbij de recente pogingen versterkt dienen te worden”. 
 
“Hongarije is een functionerende markteconomie. De juridische en institutionele structuren die 
aan de basis liggen van de markteconomie zijn verder versterkt. Het land moet in staat worden 
geacht op middellange termijn het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten 
binnen de Unie, mits de structurele hervormingen worden voortgezet. 
 
“De macro-economische stabiliteit is gehandhaafd, de inflatie is gedaald en de economische 
groei heeft zich doorgezet. Het oplopende tekort op de lopende rekening kan, als geen 
maatregelen worden genomen, de gedurende de afgelopen jaren behaalde macro-economische 
vooruitgang in gevaar brengen. Op een aantal structurele gebieden is vooruitgang geboekt. Met 
name kunnen worden genoemd de budgettaire hervorming, de hervorming van het 
pensioenenstelsel en de privatisering. Bepaalde onlangs genomen besluiten met betrekking tot 
het pensioenenstelsel werpen echter enige twijfels op aangaande de bereidheid van de regering 
om het pensioenenstelsel te hervormen. 
 
 “Hongarije blijft vorderingen maken met de aanpassing en tenuitvoerlegging van het acquis in 
de meeste sectoren. Wat de interne markt betreft, is verder vooruitgang geboekt op het vlak van 
de wetgeving inzake overheidsopdrachten en intellectuele eigendom (met uitzondering van de 
retroactieve bescherming van octrooien) en de inspanningen waren vooral gericht op het zorgen 
voor een daadwerkelijke tenuitvoerlegging. Er is belangrijke vooruitgang geboekt met de 
vaststelling van wetgeving inzake zelfstandige beroepsactiviteiten waardoor EU-onderdanen die 
zich in Hongarije wensen te vestigen niet langer aan beperkingen zijn onderworpen. Er moeten 
weliswaar meer inspanningen worden geleverd voor de omzetting van EU-normen en het 
waarborgen van een functionerend markttoezicht, doch Hongarije is reeds goed opgeschoten met 
de tenuitvoerlegging van de nieuwe aanpak op het gebied van normalisatie en certificatie. 
Hongarije heeft een wet inzake staatssteun aangenomen die de ontwikkeling van een effectief 
systeem voor toezicht op en controle van staatssteun zou moeten vergemakkelijken. Er wordt 
gestaag, doch langzaam vooruitgang geboekt op het gebied van landbouw en veterinaire en 
fytosanitaire controles doch de inspanningen moeten worden opgevoerd om op middellange 
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termijn een voldoende aanpassingsniveau te halen. Hongarije is reeds vrij ver gevorderd met de 
aanpassingen in de vervoerssector doch de aanpassing en echte herstructurering van de 
spoorwegen heeft achterstand opgelopen. Hongarije is zijn beleidskader voor financiële controle 
blijven consolideren door het toepassingsgebied van de controles vast te stellen en de taken en 
verantwoordelijkheden tussen de betrokken instellingen te verdelen. 
 
“Er is grote vooruitgang geboekt met de algemene aanpassing op het gebied van BTW en 
accijnzen, doch de discriminerende bepalingen op accijnsgebied zorgen nog voor problemen. Op 
audiovisueel gebied is nog een verdere aanpassing nodig op het vlak van Europese werken en het 
toezicht op satellietuitzendingen. Afgezien van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit 
verloopt de aanpassing op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, vooral wat het 
grensbeheer en asielbeleid betreft, tegen een traag tempo. Wat het arbeidsrecht en de veiligheid 
en gezondheid op het werk betreffen, valt weinig vooruitgang te bespeuren. De vaststelling van 
milieuwetgeving gebeurt in een veel trager tempo en op douanegebied valt geen vooruitgang te 
noteren. Rekening houdend met de omvang van de aanpassingen die in deze sector nog moeten 
worden doorgevoerd, zullen nog belangrijke inspanningen moeten worden geleverd om 
vorderingen te kunnen maken. Er zijn strategische plannen goedgekeurd voor de sectoren milieu 
en energie doch zij moeten absoluut snel ten uitvoer worden gelegd. Voor sommige gebieden 
zoals regionale ontwikkeling bestaat er reeds geruime tijd een wettelijk kader doch door een 
gebrek aan budgettaire en personele middelen is maar beperkte vooruitgang geboekt met de 
tenuitvoerlegging. 
 
“Hongarije heeft gestaag vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van zijn bestuurlijke 
capaciteit voor de tenuitvoerlegging van het acquis. Er zijn stappen gezet in de richting van een 
algemene hervorming van de overheidsdiensten en er is voortdurend aandacht besteed aan het 
opzetten van specifieke opleidingscursussen inzake Europees beleid en recht voor de 
administratie en het gerechtelijk apparaat. De voor de tenuitvoerlegging van de interne markt 
vereiste sleutelinstellingen bestaan reeds voor het grootste deel. Op specifieke domeinen zoals 
het toezicht op staatssteun, het markttoezicht (tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake 
productverantwoordelijkheid) en op veterinair en fytosanitair gebied moeten de 
overheidsdiensten echter nog worden versterkt. Hongarije moet voldoende budgettaire en 
administratieve middelen toewijzen voor regionale ontwikkeling en milieubeheer en moet zijn 
capaciteit voor gebruik en controle van en toezicht op de financiële bijstand van de EU 
vergroten. Er is ruimte om meer autonomie te verlenen aan instellingen zoals het 
Staatscontrolebureau en de Communicatieautoriteit. 
 
“Hongarije heeft aan de meeste doelstellingen voor de korte termijn van het Partnerschap voor 
toetreding op bevredigende wijze voldaan, behalve wat betreft de administratieve versterking op 
het gebied van de regionale ontwikkeling, de herstructurering van de ijzer- en staalindustrie en 
de aanpassing in de sector milieu. Hongarije heeft ook veel vorderingen gemaakt bij de 
tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor de middellange termijn.” 
 
De volledige tekst van het verslag is beschikbaar op de website van de Commissie, 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/rep_10_99/index.htm. Een uitvoerige 
bespreking van het standpunt van de Europese Commissie ten aanzien van de Hongaarse 
toetredingsaanvraag van juli 1997 is te vinden in de eerdere versie van dit document 
(167.296/rev.1). Daar zijn ook nadere gegevens over het Partnerschap voor toetreding te vinden. 
 



 19 PE 167.296/rév.3 

De Commissie werkt momenteel aan de "gemeenschappelijke onderhandelingsposities" met het 
oog op de opening van de laatste onderhandelingshoofdstukken met Hongarije en met de vijf 
andere landen van de groep van Luxemburg (d.w.z. de kandidaat-landen waarmee de 
onderhandelingen het eerst werden geopend). De resterende hoofdstukken zijn: vrij verkeer van 
personen, regionaal beleid, justitie en binnenlandse zaken, landbouw en financiële controle. Als 
de onderhandelingen over deze hoofdstukken eenmaal zijn geopend, zullen de lidstaten en de 
Commissie nauwkeuriger - en hoofdstuk per hoofdstuk - kunnen antwoorden op vragen in 
verband met vrijstellingen of overgangsperiodes voor de kandidaat-landen. 
 
Op 6 april werd een tweede gezamenlijke evaluatie van de economische beleidsprioriteiten 
van Hongarije voor de middellange termijn (de eerste dateerde van juni 1997) ondertekend 
door commissaris Solbes en de Hongaarse minister van Financiën Jarai. In het document wordt 
vooral aandacht besteed aan maatregelen die betrekking hebben op drie sectoren: 
volksgezondheid, plaatselijke besturen en de spoorwegen. De voor economische zaken en 
financiën bevoegde EU-commissaris Pedro Solbes zei na de ondertekening van het gezamenlijke 
evaluatierapport dat het economische programma van de Hongaarse regering ambitieus is, maar 
"te optimistisch" wat de inflatie betreft. 
 
2.  Standpunt van het Parlement 
 
Bij het behandelen van zijn advies over Agenda 2000 van de Europese Commissie en zijn 
adviezen over de toetredingsaanvragen heeft het Parlement als zijn zienswijze te kennen gegeven 
dat het uitbreidingsproces zo ruim mogelijk opgevat moet worden. Op 4 december 1997 heeft het 
een resolutie over de mededeling van de Commissie (Agenda 2000 - voor een steviger en 
uitgebreider Unie) aangenomen (C4-0371/97), die stelt dat er diepgaande onderhandelingen met 
de landen moeten beginnen die de meeste vooruitgang hebben gemaakt en dat het Parlement de 
beoordeling van de Commissie - ondanks een paar onnauwkeurigheden in de feitelijke gegevens 
- onderschrijft, namelijk om welke landen het op dit ogenblik gaat. Meer bepaald voor wat 
betreft Hongarije neemt de resolutie gewoonweg het oordeel van de Commissie over en 
vertrouwt erop dat de strategie voor de toetreding het land zal helpen om de vereisten voor het 
lidmaatschap te vervullen. 
 
Het Parlement wijst ook op het belang van de Europese Conferentie (waar de 11 aanvragers van 
Midden- en Oost-Europa en Turkije op uitgenodigd zijn), die het ziet als een essentieel 
instrument voor de politieke samenwerking. 
 
Tijdens de vergaderperiode van maart heeft het Parlement een resolutie aangenomen over het 
voorstel van de Commissie voor Raadsbesluiten over de principes, prioriteiten, tussentijdse 
doelstellingen en voorwaarden van de partnerschapsovereenkomsten met het oog op toetreding 
van de aanvragende landen (A4-0087/98). De rapporteur voor Hongarije is het in grote lijnen 
eens met de prioriteiten van het partnerschap, maar vindt het niet geboden een eis van de 
Europese Commissie op te nemen dat Hongarije voor betere integratie van de minderheid van 
Roma-zigeuners moet zorgen. 
 
Het Parlement heeft een resolutie over “het periodiek verslag van de Commissie over de 
vorderingen van Hongarije op de weg naar toetreding” aangenomen (A4-0154/99).  Hierin geeft 
het uiting aan zijn tevredenheid over de opening van de onderhandelingen en de aanzienlijke 
verbetering in de betrekkingen van Hongarije met zijn buurlanden, en met name met Slowakije 
en Roemenië. Het neemt met voldoening kennis van het feit dat de regering-Meciar de 
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verkiezingen in Slowakije heeft verloren, dat er daar bindende overeenkomsten zijn gesloten om 
de Hongaarse minderheid te beschermen, met name op het gebied van cultuur, onderwijs en 
taalgebruik. Met betrekking tot het vraagstuk van de Roma zegt het dat de Hongaarse regering 
sinds 1997 aanzienlijke inspanningen heeft gedaan om de levenskwaliteit van deze Hongaarse 
minderheid te verbeteren en ook een actieplan heeft opgesteld om deze doelstelling te 
verwezenlijken, maar dat er wel te weinig financiële middelen beschikbaar voor zijn gesteld.” 
 
3.  Standpunt van de Raad 
 
In Madrid is de Raad overeengekomen dat de toetredingsonderhandelingen met Cyprus en Malta 
zes maanden na de afsluiting van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) van start gaan, en 
dat hij de nodige besluiten zal treffen om de toetredingsonderhandelingen met de Midden- en 
Oost-Europese landen te laten beginnen in het licht van de uitslag van de IGC. Hij hoopt dat het 
voorbereidend stadium van de onderhandelingen samenvalt met het begin van de 
onderhandelingen met Cyprus en Malta. Op de Europese Raad van Florence wordt die 
toezegging nog onderlijnd met de bevestiging dat de onderhandelingen met de Midden- en Oost-
Europese landen op hetzelfde ogenblik als die met Cyprus en Malta zullen beginnen, m.a.w. zes 
maanden na de afsluiting van de IGC. 
 
De Intergouvernementele Conferentie is afgesloten in juni van vorig jaar in Amsterdam. 
Daarmee was de weg vrij voor de onderhandelingen, die binnen de zes maanden konden 
beginnen, volgens de conclusies van de Raad van Madrid. In december 1997 besluit de Raad in 
Luxemburg om een toetredingsproces te laten beginnen dat de 10 aanvragende landen van 
Midden- en Oost-Europa omvat plus Cyprus. Bovendien besluit hij in het voorjaar van 1998 
bilaterale intergouvernementele conferenties bijeen te roepen om onderhandelingen aan te vatten 
met Cyprus, Hongarije, Polen, Estland, de Tsjechische Republiek en Slovenië over de 
voorwaarden voor hun toetreding tot de Unie en de Verdragsaanpassingen die daaruit 
voortvloeien. 
 
4. Standpunt  van de Hongaarse regering 
 
De minister van Buitenlandse Zaken, Martonyi, heeft herhaald dat de Hongaarse regering naar 
toetreding tot de EU streeft. In een deel van de Hongaarse pers was er weliswaar teleurstelling 
over de resultaten van de topconferentie van Wenen merkbaar, maar de regering heeft zich niet 
al te kritisch willen uitlaten over het tempo van het uitbreidingsproces. Ze heeft begrip voor het 
feit dat de Europese Unie op het ogenblik voorrang geeft aan interne hervormingen, maar 
benadrukt tegelijkertijd dat ze graag een realistische toetredingsdatum vastgesteld zou zien. 
Zijzelf denkt dat Hongarije tegen 2002 gereed is. 
 
Op 27 januari zei de heer Orban tegen zijn Portugese ambtsgenoot, Antonio Guterres, dat de EU 
tijdens het Portugese voorzitterschap op alle gebieden aan de lidmaatschapsonderhandelingen 
met Hongarije moet beginnen. De heer Guterres antwoordde dat zijn land het belangrijk vindt dat 
bij de interne hervormingen van de EU rekening wordt gehouden met de belangen van de 
kandidaat-lidstaten, met inbegrip van Hongarije. De heer Orban zei in Lissabon tegen 
journalisten dat hij ervan overtuigd is dat alle in het Portugese parlement vertegenwoordigde 
partijen een snelle ratificatie van de toetreding van Hongarije zullen steunen. 
 
Recentelijk heeft de Hongaarse hoofdonderhandelaar, Endre Juhasz, kritiek op de EU geuit, 
omdat de lidstaten tot dusver hebben geweigerd hun onderhandelingspositie met betrekking tot 
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de moeilijkere hoofdstukken bekend te maken en zodoende beletten dat van meet af aan echte 
onderhandelingen over de meest controversiële aspecten worden gevoerd. De heer Juhasz 
klaagde er op 6 april in Brussel in een gesprek met journalisten ook over dat de EU "overdreven 
zwijgzaam" is wat betreft de economische gegevens die zij wil gebruiken als basis voor 
steunverlening aan de Hongaarse regio’s. Hij zei dat hij meer uitleg verwachtte over de lopende 
toetredingsonderhandelingen. 
 
 
Hongarije en de EU en de houding ten aanzien van Oostenrijk 
De heer Orban heeft kritisch gereageerd op de houding die de EU tegenover de Oostenrijkse 
regering heeft aangenomen, toen begin februari een coalitie met de uiterst rechtse Vrijheidspartij 
van Jorg Haider werd gevormd. De Hongaarse premier vond de resolutie van de EU ongepaste 
inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een democratische natie. De Oostenrijkse 
regering verzekerde Hongarije daarop dat Oostenrijk nog altijd voornemens is steun te verlenen 
aan de uitbreiding van de EU in het algemeen en de toetreding van Hongarije in het bijzonder, 
ondanks de uitlatingen van de heer Haider, die voor een vertraging van de onderhandelingen 
pleit en zegt dat met toetreding moet worden gewacht totdat de kandidaat-landen het 
Oostenrijkse loonniveau hebben bereikt. 
 
Ongeveer 1.000 aanhangers van de uiterst rechtse Hongaarse Partij voor gerechtigheid en leven 
(MIEP), die 14 zetels in het 386 zetels tellende parlement heeft, vierde de toetreding van de 
Vrijheidspartij tot de coalitieregering op een speciaal daartoe gehouden bijeenkomst. De MIEP 
is, zoals de Oostenrijkse Vrijheidspartij, tegen de uitbreiding van de EU en verzet zich tegen de 
toetreding van Hongarije. 

 
 

* * * 
 
 
 
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met: 
Adam ISAACS, Europees Parlement, DG IV, Brussel, 
Dienst internationale samenwerking, analyse en documentatie, Brussel 
Tel.: (32) 2 28 43072 / Fax: (32) 2 28 49063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Voor nadere inlichtingen over de economische aspecten kunt u contact opnemen met: 
Mourad Mustapha-Pacha, Europees Parlement, DG IV 
Afdeling internationale en constitutionele zaken, Luxemburg 
Tel: (352) 4300 23506 / e-mail: mmustapha@europarl.eu.int 
 

 
*  *  * 

 
 
Bronnen: Oxford Analytica Data Base, European Economy – Economic Reform Monitor 
(Europese Commissie), Economist Intelligence Unit, BBC Monitoring Service, Reuters, Central 
Europe Online, Radio Free Europe, ISI Emerging Markets, Budapest Sun. 
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